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WeekBlad 8 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

9 t/m 15  

oktober 2022 

(het) Woord vooraf 
Deze week startte de 
Kinderboekenweek. Lezen is 
belangrijk, dat weten we zo 
langzamerhand wel. Maar om het 
ook te doen? Dat is best lastig voor 
sommigen. Anderen lezen het ene 
na het andere boek uit. Tijdens de 
ouderochtend over het kinderbrein werd weer extra duidelijk waarom 
lezen goed is voor je hersenen. Je gebruikt namelijk veel gebieden in je 
brein als je leest. Daarmee zet je je hersenen ‘aan’ en hierdoor kom je 
meer in beweging en voel je je gelukkiger.  
Er is nog een reden waarom lezen en luisteren belangrijk is. Dat heeft te 
maken met de maandtekst van oktober. In Psalm 119 staat: Uw Woord is 
een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De woorden van God 
wijzen ons dus de weg. Een goede reden dus om naar die woorden te 
luisteren en ze te lezen.  
 

Deze week:   
maandag: Weekopening groep 7 en 8  

VSD Engels  
dinsdag:  
woensdag: Ouderochtend peuters, groep 1 en 2  

13.00 – 14.00 VSD gr3, gr4, proefjes, dammen 
donderdag: 15.15 – 16.15: VSD Supermarktsafari  

15.00 -16.00: Typen 
15.15 – 16.45: Workshop BinnenBuiten 

vrijdag:   Margedag groep 1 en 2   
8.30 uur: Sporten met ouders  

 

Schoolfruit  
Deze week:  

- Meloen  
- Appel  
- Peer  

 

Foto’s  
Vandaag was de laatste kans om de foto’s te kopen. Ze zijn nog niet 
teruggestuurd, dus wie het nog was vergeten: maandagochtend is de 
allerlaatste kans om nog foto’s te kopen.  
 

Ouderochtend 
Woensdagochtend is er een ouderochtend voor de ouders van de peuters 
en groep 1 en 2. Het gaat over het thema waar de kinderen aan werken: 
Herfst.  

Gebedsgroep 
Elke vrijdag om 8.30 uur kunnen ouders 
bidden voor de school.  
 
 
Maandtekst oktober 

 
 
 
Compassion 
Elke maandag mogen kinderen geld 
meenemen voor onze sponsorkinderen 
van Compassion.  

 
Sifen (Etiopië)             Cinthia (Ecuador) 
Geven kan ook via link of QR-code:  
https://www.ing.nl/particulier/betaalver
zoek/index.html?trxid=J8FLzcTxpqDATCr
z9hwmTG1KHNNU0vgE  
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Typen  
Donderdag was de eerste typeles. 17 leerlingen hebben een goede start 
gemaakt. Zorg dat je elke dag even oefent thuis. A.s. donderdag is er weer 
typen.  

 
BinnenBuiten  
Na een ronde door de klassen hebben verschillende leerlingen zich aan 
gemeld voor de workshop BinnenBuiten. Nu hebben we zelfs te veel 
aanmeldingen. Maandag maken we een selectie en krijgt iedereen die 
zich heeft aangemeld te horen of hij of zij mee kan doen of niet.  
 

Betalen overblijven 
Heel veel ouders hebben al betaald voor het overblijven.  
Maar we hebben nog niet alle betalingen binnen. Deze week zullen we 
degenen die niet betaald hebben aanschrijven.  
Wie niet kan betalen en toch gebruik moet maken van het overblijven, 
kan contact opnemen met meester Jan om dit probleem op te lossen.  
 

Compassion  
De afgelopen twee weken waren de groepen 5 aan de beurt om iets te 
doen voor onze sponsorkinderen Sifen en Cinthia (zie hier rechtsboven). 
Ze gaven besteedden extra aandacht aan hen in de klas en organiseerden 
een echte tosti-actie. De meesters en juffen konden bij hen tosti's 
bestellen, waarmee ze € 80 ophaalden. Heel mooi! 
 

Leerlingenraad 
Vorige week vrijdag kwam de leerlingenraad voor de eerste keer dit 
schooljaar bij elkaar. Elk jaar worden er andere leerlingen gekozen, dus 

we zijn allemaal nog vol frisse moed 😉 Halid uit groep 7b is benoemd als 
voorzitter. We hebben, onder zijn leiding, direct nieuwe speeltoestellen 
voor het grote plein uitgekozen! 

 
Fietsenmaker? 
Wij hebben op school een paar fietsen voor de kinderen van groep 1, 2 en 
3. Kinderen leren daarmee fietsen. Alleen nu liggen alle kettingen eraf. Is 
er een handige ouder die dit probleem kan oplossen? Laat het even weten 
aan meester Jan. (jboer@tamarschool.nl)  
 

Vakantierooster 2022 / 2023 
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 
januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 
maart 2023 
Paasweekend: 7 t/m 10 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartsweekend: 18, 19 mei 2023 
2e Pinksterdag: 29 mei 2023 
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 
2023 
 
Studiedagen:  
donderdag 3 november 2022 
vrijdag 25 november 2022 
dinsdag 7 februari 2023 
dinsdag 11 april 2023 (aansluitend op 2e 
Paasdag)  
woensdag 17 mei (dag voor 
Hemelvaartsdag)  
donderdag 15 juni 2023 
vrijdag 16 juni 2023 (ook voor de 
peuterschool)  
 
Vrije middagen (kinderen zijn 12.15 uur 
vrij)  
Er zijn geen studiemiddagen meer op 
vrijdagmiddag. Alleen op deze vrijdagen 
zijn de kinderen vanaf 12.15 uur vrij: 
maandag 5 december 2022 (sinterklaas)  
vrijdag 23 december 2022 (dag voor de 
kerstvakantie)  
vrijdag 21 april 2023 (Koningsspelen) 
vrijdag 7 juli (dag voor de 
zomervakantie)  
 
Margedagen groep 1 en 2  
Omdat groep 1 en 2 minder uren maken 
dan de andere groepen en we wel 
dezelfde begin- en eindtijden hanteren 
zijn er 9 margedagen gepland. Hiermee 
komen we nog steeds ruimschoots aan 
het aantal uren dat groep 1 en 2 moeten 
maken op school.  
2. vrijdag 14 oktober 2022 
3. vrijdag 11 november 2022 
4. vrijdag 16 december 2022 
5. vrijdag 23 december 2022 (dag voor 

de kerstvakantie)  
6. vrijdag 17 februari 2023 
7. vrijdag 24 maart 2023 
8. vrijdag 26 mei 2023 
9. vrijdag 30 juni 2023 
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Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen hebben we afgelopen woensdag 
geopend. Tijdens deze week promoten we het om elke dag thuis en op 
school te lezen. We willen vrijdag 14 oktober de Kinderboekenweek Gi-
Ga-Groen afsluiten door alle kinderen aan te moedigen Gi-Ga-Groen 
gekleed te lezen als een slinger door de school. Ze mogen een schoolboek 
of boek van thuis gebruiken, ook u bent welkom om deel te nemen aan 
onze giga groene lees afsluiting door mee te komen lezen in het groen. 
Om 14:35-14:55 uur sluiten we af, tot dan! 
 

Lollies 
We merken dat de laatste tijd veel kinderen met een lolly in 
hun mond naar buiten komen. Dat komt soms door 
traktaties en misschien is de lolly gewoon bezig met een 
opmars op de Tamarschool. We weten het niet. Wel vinden wij 
het niet zo veilig om met een lolly te voetballen en te spelen. De 
kans bestaat dat de lolly in je keel schiet, met stokje en al. Daar 
moet je niet aan denken. Dus: liever niet.  
 

Snus 
Nog nooit van Snus gehoord? Wij ook niet. Maar van verschillende kanten 
kwam deze week een bericht over snus binnen. Daarom plaatsen we hier 
een tekst over dit verslavende middel. Niet om paniek te zaaien, maar wel 
om alert te zijn.  
Snus, ken jij het? Politiemensen horen er steeds vaker over. Kinderen uit 
groep zeven, acht en de eerste klas van het voortgezet onderwijs vertellen 
hoe ze de snus (zuigtabak) vaak gratis aangeboden krijgen bijvoorbeeld 
op school of op het voetbalpleintje. Om daarna geronseld te worden voor 
criminele opdrachtjes. Een filmpje vertelt er alles over. Krijg jij snus 
aangeboden? Durf nee te zeggen en praat erover. Bijvoorbeeld met je 
ouders, verzorgers, leerkrachten of wijk/jeugd/schoolagent. 
https://www.youtube.com/watch?v=v3XgajBz4oI  
 

 
 
 

Overblijftijden 
Groep 1 en 2:  
12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het 
grote plein. 
12.30 - 13.00 uur: eten in de klas.  
Groep 3 en 4: 
12.05 - 12.35 uur: eten in de klas  
12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het 
grote plein.  
Groep 5 en 6:  
12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het 
achterplein  
12.30 - 12.45 uur: eten in de klas.  
Groep 7 en 8:  
12.20 - 12.35 uur: eten in de klas  
12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het 
achterplein.  
 

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  
We kregen een gift van €1.000,00 voor 
het schoolplein. Hartelijk dank!  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€1.172, 50 

Doelbedrag: €5.000,00 

https://www.youtube.com/watch?v=v3XgajBz4oI


 



 
 


