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WeekBlad 9 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

16 t/m 22  

oktober 2022 

(het) Woord vooraf 
Vorige week ging de ouderochtend 
over het kinderbrein. Daarbij 
gebruikten we een boekje met de 
titel Hersenen willen lezen. Lezen is 
goed voor je hersenen. Of anders 
gezegd: lezen is goed voor je 
ontwikkeling. Omdat lezen nogal 
complex is, gebruik je veel gebieden 
van je hersenen. Je hersenen 
moeten dus hard aan het werk als je 
leest. Daar houden onze hersenen 
van. Actie! Als ons lichaam ook in 
actie komt, wordt het helemaal een 
feest. Dan komt er heel veel in 
beweging. Die twee: hersenen die 
werken en het lichaam wat 
beweegt, versterken elkaar. Als je 
hersenen aan het werk zijn, wil je 
lichaam bewegen. Als je lichaam beweegt, gaan je hersenen ook ‘aan’ 
staan.  
Heel duidelijk zie je dat de mens een eenheid is van lichaam, ziel  en geest. 
En daarover lezen we al in de Bijbel. Best bijzonder dat zo’n boek van zo 
lang geleden al wist wat het moderne hersenonderzoek nu 
wetenschappelijk bewijst.  
 

Deze week:   
maandag: Weekopening groep 5 en 6  

VSD Engels  
15.15 – 16.45: BinnenBuiten 
15.00 en 16.00 uur: Atletiek  

dinsdag: 15.00 en 16.00 uur: Freerunnen  
woensdag: 13.00 – 14.00 VSD gr3, gr4, proefjes, dammen 
donderdag: 15.15 – 16.15: VSD Supermarktsafari  

15.00 -16.00: Typen 
vrijdag:   8.30 uur: ouderochtend Geloofsopvoeding  

8.30 uur: Sporten met ouders  
15.00 uur: Start herfstvakantie  

 

Schoolfruit  
Deze week:  

- Druiven  
- Waspeen  
- Appel  

 

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

 
 
 
Compassion 
Kinderen mogen geld meenemen voor 
onze sponsorkinderen van Compassion.  

   
Sifen (Ethiopië)             Cinthia (Ecuador) 
Geven kan ook via link of QR-code:  
https://www.ing.nl/particulier/betaalver
zoek/index.html?trxid=hupIjJ6Bbtz7zhA5
dGkCO9gBc3sLlQ3Y  
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Weetjes over druiven:  
- Er zijn ongeveer 8000 verschillende soorten druiven. 
- Een tros bevat ongeveer 75 druiven. 
- Druiven bestaan voor 80% uit water, maar als het rozijnen 

worden is dat percentage gedaald tot 15%.  
- Bijna 90% van de totale druivenoogst op de wereld wordt 

gebruikt om wijn van te maken. 
 

Ouderochtend Geloofsopvoeding: vrijdag 8.30 uur 
Vrijdag is er een ouderochtend. Vorig jaar hebben we het onderwerp 
geloofsopvoeding behandeld. Daar is een aantal zaken blijven liggen. 
Onder andere de aandacht die er op tv en allerlei andere media is voor 
magie, tovenarij enz. Er is niet veel over dit onderwerp bekend.  Hoe erg 
is het? Zijn er nog meer opvallende trends te zien in kinderfilms? We 
zullen in een open gesprek met elkaar spreken over deze onderwerpen. 
Hartelijk welkom in de aula om 8.30 uur tot uiterlijk 9.30 uur. 
 

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.  
 

Corona 
Omdat op dit moment nogal wat mensen met corona in het ziekenhuis 
liggen, heeft de minister aangekondigd dat we naar ‘fase 2’ gaan.  
Dat betekent dat mensen met een kwetsbare gezondheid extra moeten 
opletten. Laten we hopen en bidden dat het daarbij blijft.  
Voor school heeft dit verder geen consequenties. Wel moeten we alert 
zijn en bij klachten testen.  
 

Compassion  
De QR-code en de link om geld over te maken voor Compassion op dit 
WeekBlad was verlopen. Er is een nieuwe gemaakt. Uiteraard om te 

gebruiken 😉.  
 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is vrijdagmiddag 
afgesloten. Fijn, zo’n week met extra 
aandacht voor lezen. Maar: laat het elke 
week Kinderboekenweek zijn.  
Tijdens de ouderochtend vorige week 
kwam het idee om in dit WeekBlad 
regelmatig boekentips uit te wisselen 
van verantwoorde leuke boeken. Heeft 
een leuk kinderboek gelezen? Stuur dan 
een korte recensie naar 
jboer@tamarschool.nl en dan plaatsen wij het. Zo kunnen we elkaar 
inspireren.  
Hier is de eerste:  
Een prentenboek voor jonge kinderen:  De blaadjesdief. De eekhoorn is 
steeds blaadjes kwijt. Hoe komt dat toch? Aan het einde van het boek is 
hij erachter wie de dief is. Een leuk, leerzaam en aantrekkelijk 
vormgegeven boek. Het kost €13,99.  

 
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.  
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De winnaars van de fotowedstrijd zijn: 

• Groep 3A: Daniël 

• Groep 4A: Elja 

• Groep 5: Artemyi 

• Groep 6: Simo 

• Groep 7: Aya 

• Groep 7: Ryan 

 
Winnaar van de fotowedstrijd groep 6.  
 

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 
 
 
 
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 



 
 
 
 
 



 



 
 



 
VakantiepasClub herfstvakantie 

In de herfstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de VakantiepasClub. Dat is de gratis digitale 
VakantiePas voor de korte schoolvakanties.  

Doen 

Voor natuurvrienden is er een herfstspeurtocht bij stadsboerderij De Herwijerhoeve. Techneuten vinden de 
Robotdag bij Beeld en Geluid vast interessant. En jonge wetenschappers kunnen hun hart ophalen op de 
Microscoopdag bij Museum Boerhaave. Natuurlijk zijn er ook leuke dingen voor sportievelingen, knutselaars en 
lekkerbekken. 

Winnen 
Kinderen die willen laten weten wat ze van de VakantiePas vinden en een idee hebben voor volgend jaar, kunnen via 
de website een VipVel invullen. Daarmee maken ze kans op een middag boomklimmen met de hele klas in het 
Haagse Klimbos of een etentje met het gezin bij Mingle Mush. 
 
Ook kunnen kinderen twee vrijkaarten winnen voor GlowGolf Scheveningen met een leuke selfie of actiefoto. Kijk 
voor deze winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 
 
Lid worden 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl. 
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 activiteiten en kortingsbonnen.  
 

 
 

http://www.vakantiepas.nl/

