
 

        
Fluitenbergstraat 6 – 2545 NL–Den Haag–070 3099066 
www.tamarschool.nl  - info@tamarschool.nl 
Rekeningnr. NL 58 INGB 0000 0829 78 tnv School met de Bijbel 

WeekBlad 14 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

27 november t/m 3 

december 2022 

(het) Woord vooraf 
De lichtjes hangen weer 
op. We zitten in de 
donkere dagen. Zondag 
is het advent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week:   
maandag: Weekopening groep 5 en 6 

VSD Engels (laatste keer) 
15.00 en 16.00 uur: Atletiek  

dinsdag: 15.00 en 16.00 uur: Freerunnen  
woensdag: Knutselmiddag Sinterklaas  
donderdag: VSD Supermarktsafari (laatste keer)  

vrijdag:   8.30 uur: ouderochtend Spelen en speelgoed  
 

Weekopening  
Maandag is de weekopening voor groep 5 en 6 in de aula. Ouders zijn 
hartelijk welkom. Groep 6a verzorgt de weekopening.  
 

Schoolfruit  
Een paar keer klopte de opgave van het schoolfruit niet omdat er op het 
laatste moment wijzigingen waren. We merken dat we op vrijdag vaak 
best wat fruit over hebben. Dat komt uiteindelijk wel op als we het 
uitventen bij de ouders. Maar het is de bedoeling dat de kinderen het 
eten. Wilt u dit thuis stimuleren?!  
Volgende week:  

- Watermeloen 
- Snacktomaat 
- Sinaasappel 

 
 
 
 

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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Pietengym 
In de week van 28 november tot 2 december geven wij de hele week 
pietengym, de kinderen mogen zich dan verkleden tijdens de gymles. 
 

Wanneer u in de problemen komt door de hoge 
energiekosten 
De Gemeente heeft een helpdesk geldzaken ingericht. Komt u in 
problemen door de hoge energiekosten bel dan 070-3537188. Deze doen 
de intake en schakelen indien nodig de sociale fondsen in. 

 
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.  
 

Sporten met ouders  
Omdat de animo klein was, is het sporten voor ouders gestopt.  
 

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.  

 
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:  
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 
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 



 


