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WeekBlad 13 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

20 t/m 26 november 2022 

(het) Woord vooraf 
De weekopening 
ging over bouwen 
met en zonder plan. 
Twee groepjes 
leerlingen gingen 
bouwen met lego. 
Eén met een boekje 
en één zonder 
boekje. De kinderen 
met een boekje 
hadden duidelijk meer resultaat. Zo bouw je je leven ook. God heeft een 
plan met ons leven. Dat plan kunnen we ontdekken, bijvoorbeeld in de 
Bijbel. Mooi als we samen op zoek gaan naar dat plan.  
https://www.youtube.com/watch?v=knSbEZLstVY  
 

Deze week:   
maandag: Weekopening groep 7 en 8  

VSD Engels  
15.00 en 16.00 uur: Atletiek  

dinsdag: 15.00 en 16.00 uur: Freerunnen  
woensdag: 8.30 uur: ouderochtend  

13.00 – 14.00 VSD gr3, gr4, proefjes, dammen 
Laatste keer  

donderdag:  

vrijdag:   Studiedag team. Leerlingen van de basisschool zijn 
vrij. Peuterschool = open.  

 

Weekopening  
Maandag is de weekopening voor groep 7 en 8 in de aula. Ouders zijn 
hartelijk welkom. Groep 8a verzorgt de weekopening.  
 

Personeel 
Met o.a. de start van de instroomgroep 1a en de terugkeer van juf Dorieke 
na haar verlof, zijn er wat wisselingen in de inzet van de leerkrachten. 

• Juf Marjolein v.d. Kraats gaat naar groep 1a.  

• Haar plek in groep 3a wordt opgevuld door meester Dinesh en juf 
Dorieke. Juf Dorieke gaat dus niet, zoals eerder de bedoeling was, in 
groep 7a aan de slag. Gelukkig blijft juf Tamara daar, samen met 
meester Erwin. 

• Juf Carina blijft in 5b, maar gaat, naast meester Meine, ook lesgeven 
in 5a. 

• Juf Carola komt, naast juf Sylvana, op vrijdag in groep 2a.  

• In groep 4b wordt juf Carola vervangen door juf Tabitha. 

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

 

 
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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Daarmee zijn alle plekken vervuld, waar we erg dankbaar voor zijn. Later 
dit schooljaar start nog een nieuwe instroomgroep, over de invulling 
daarvan kunnen we nu nog niets zeggen, maar we zijn vol goede moed.  
 

Ouderochtend 
Woensdag is er weer een ouderochtend. Omdat de decembermaand 
eraan komt hebben we het over Het belang van spelletjes. Naast het 
belang van spelletjes willen we wat spelletjes laten zien. Heeft u een leuk 
spel, neem het mee en deel het met andere ouders. Wij zullen zelf ook 
wat meenemen. Ter inspiratie. Hartelijk welkom!  
 

Verlengde schooldag 
Woensdag is het de laatste keer Verlengde schooldag voor Proefjes, 
Dammen en voor clubXrtra van groep 3 en 4. Na de kerstvakantie gaan 
komen er weer nieuwe activiteiten.  
Supermarktsafari gaat door tot en met 1 december, dus een week langer. 
Dat geldt ook voor Engels, daarvan is maandag 28 november de laatste 
keer. 
 

Studiedag team 
Vrijdag is een studiedag voor het team. De kinderen van de basisschool 
zijn vrij. De peuterschool is open.  
We gaan verder met de trainingen over goed lesgeven en zoomen vooral 
in op (begrijpend) lezen en rekenen.  
 

Schoolfruit  
Het schoolfruit:   

• Appel  

• Peer  

• Peen 
 

Gymspullen 
De bak met gymspullen is uitgezocht en we hebben heel veel spullen 
‘over’, met name schoenen. Die staan nu in de aula. Loop even langs om 
te kijken of er iets van u bij is.  
Tip: zet de naam van het kind op kleding en schoenen.  
 

Schoolmaatschappelijk werker  
Kim, onze schoolmaatschappelijk werker is langdurig ziek. Gelukkig is er 
een invaller gevonden. Hij stelt zich graag aan jullie voor:  
Mijn naam is Vincent Aelbers, 60 jaar. 
De afgelopen 30 jaar werk ik met 
kinderen, jongeren, ouders, gezinnen 
en professionals die begeleiden en 
ondersteunen. Mijn professionele en 
persoonlijke missie is een verschil 
maken voor de kwetsbare kinderen. Nu 
als schoolmaatschappelijk werker dus. 
Ik ben vader van vier kinderen die 
allemaal inmiddels volwassen zijn. Mijn 
motto is: laten we over de schouders van de kinderen kijken wat nodig is. 
Ik ontmoet u graag op de school van uw kind. Mijn werkdagen zijn 
maandag, dinsdag en donderdag. Email: v.aelbers@smw-basisschool.nl 
Mobiel: 06 53683158 
 

 
Vakantierooster 2022 / 2023 
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:  
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.  
4. vrijdag 16 december 2022 
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Vrijwilligers 
Ons bestand aan vrijwilligers is wat aan het uitdunnen. Een aantal 
overblijfmedewerkers is minder beschikbaar en de vrijwilligers die in de 
school helpen zijn ook minder beschikbaar.  
Dat betekent dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. 
Misschien is het iets voor u, of voor iemand die kent.  
Concreet zoeken we:  

- Vrijwilliger die tussen de middag helpt met overblijven. U moet 
minimaal 2 dagen beschikbaar zijn van 12.00 tot 13.00 uur.  

- Vrijwilliger die onder schooltijd beschikbaar is voor lichte 
conciërgewerkzaamheden, zoals nalopen van 
handdoekapparaten in de toiletten, kopieerwerk, lamineerwerk, 
uitdelen van schoolfruit, enz.  

Vrijwilligers kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Van vrijwilligers 
vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag omdat zij in school werken. 
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem contact op met juf 
Emy of meester Jan.  
We laten deze oproep nog even staan. Gelukkig zijn er al wat reacties 
gekomen op de oproep. Daar zijn we heel blij mee.  
 

Sinterklaas is soms arm… maar wordt weer rijk!  
De actie om sinterklaas voor alle leerlingen mogelijk te maken loopt goed. 
Hartelijk dank voor uw gift of spullen. Fijn als we zo een gemeenschap 
kunnen zijn en zorg voor elkaar dragen. We hebben op dit moment (zover 
we het kunnen inschatten) genoeg binnen gekregen om de leerlingen die 
het nodig hebben te bedienen.  
 

Inpakochtend 
Het was vrijdag een gezellige drukte in de kelder. Heel fijn dat er zoveel 
ouders waren die hielpen inpakken. Zo was de klus snel geklaard. Hartelijk 
dank!  
 

Sporten met ouders / meetingpoint  
Aanstaande vrijdag is er geen sporten, omdat het een studiedag is. Maar 
de week erna is het weer. Om duidelijkheid te scheppen over de 
verzamelplek, hebben we een nieuwe tegel. Het meetingpoint voor 
sporten is dus bij de voordeur in de buurt van de tegel.  
Uiteraard mag de tegel ook gebruikt worden voor andere ontmoetingen: 
‘we spreken af bij de tegel’. Zeker met een school als de onze met zoveel 
ingangen en gebouwen kan dit wellicht 
helpen om helder te hebben waar je 
precies afspreekt.  

 
 
 

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 
 
Vakantierooster 2023/2024 (voor de 
vroegboekers)  
Prinsjesdag: 18 december 2023 
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023 
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 
janauri 2024  
Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 
2024 
Goede Vrijdag en 2e Paasdag: 29 maart 
t/m 1 april 
Meivakantie / Hemelvaartsdag: 29 april 
t/m 11 mei 2024  
2e Pinksterdag: 20 mei 2024 
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 
2024 
 
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 



Betaling peuterschool 
Een aantal ouders loopt achter met betalen. Dat is vast geen opzet. We 
zullen die ouders persoonlijk benaderen. Als het lastig is om het geld over 
te maken, kunt u ook pinnen bij de administratie.  
  

 

 


