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14 t/m 21 januari 2023 
 

(het) Woord vooraf  
We begonnen maandagochtend met een jaaropening voor de hele school. 
Er waren twee puzzels. Eén met een wereldkaart, die behoorlijk in de war 
was. En een pakketje waar een 3D puzzel van de wereldbol in zat.  
We hebben dat vergeleken met de wereld om ons heen. Die is behoorlijk 
in de war door allerlei ellende, geweld en klimaatverandering. Maar God 
belooft een nieuwe wereld. Aan de ene kant hetzelfde, aan de andere kant 
veel mooier dan de aarde van nu. Met Kerst zagen we dat. Jezus kwam 
naar deze wereld en liet al zien hoe die nieuwe wereld eruit gaat zien: hij 
genas mensen, maakt heel wat kapot was. En aan het kruis en door Zijn 
opstanding liet Hij zien dat Hij ook de macht heeft om dit te doen.  
Ondertussen leven wij nog in deze wereld. Maar we mogen, of we nu jong 
zijn of oud, leven in het vertrouwen dat God ons een mooie, hoopvolle 
toekomst belooft en dat we ondertussen mogen meebouwen aan Zijn 
Toekomst.  

 
 

Deze week – kort  
maandag: Weekopening groep 1 en 2 

VSD Engels groep 7   
dinsdag: - 
woensdag: Ouderochtend groep 5  

13.00 – 14.00 start verlengde 
schooldagactiviteiten.  

donderdag:  - 
vrijdag:  Ouderochtend groep 6 
 

Schoolfruit  
Voor de komende week is het schoolfruit:  

- Watermeloen 
- Snacktomaatjes  
- Sinaasappel  

 
 

Gebedsgroep  

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

Maandtekst januari  

 
 

Compassion  

Kinderen mogen geld meenemen 
voor onze sponsorkinderen van 
Compassion.  
 

   
Sifen (Ethiopië)             Cinthia 
(Ecuador) 
Geven kan ook via link of QR-code: 
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Weekopening  
De weekopening is maandag om 8.30 uur voor groep 1 en 2. Ouders zijn 
welkom in de aula van het hoofdgebouw.  
 

Cito-toetsen  
Van 16 januari tot en met 3 februari worden in de groepen 3 t/m 7 Cito-
toetsen afgenomen. We gaan werken met nieuwe toetsen van Cito: 
Leerling in beeld (meer info van Cito). 
Deze toetsen toetsen hetzelfde als de vorige Cito-toetsen, maar hebben 
een wat andere, meer eigentijdse aanpak. Bovendien verwachten wij veel 
van de analyse van de toetsen. Als het goed is krijgen we een veel beter 
beeld waar de kinderen staan. De toetsdruk is minder hoog.  
Veel toetsen worden digitaal afgenomen.  
Het is belangrijk dat de kinderen er zijn. Anders moet er veel ingehaald 
worden en dat is vaak niet prettig voor de betreffende leerling. Aan ziekte 
kun je niet veel doen, maar we vragen wel (zoals altijd, maar nu extra) om 
geen afspraken onder schooltijd te plannen in deze tijd.  
 

Verlengde schooldag  
Deze week starten diverse verlengde schooldagactiviteiten:  

- Maandag  15.00 – 16.00 uur: Engels (gr 7) 
- Woensdag 13.00 – 14.00 uur: Proefjes en experimenteren (gr 4 en 

5)   
- Woensdag 13.00 – 14.00 uur: Club Xtra groep 3  
- Woensdag 13.00 – 14.00 uur: Schaken (gr 6 t/m 8) 
- Woensdag 13.00 – 14.00 uur: Viool (gr 6 t/m 8)  
- Donderdag 15.15 -16.15: Tekenen (gr 4 en 5)  
- Donderdag 15.15 – 16.15 uur: Supermarktsafari (gr 5, 6)  

Alle kinderen krijgen voor woensdag bericht als zij mee kunnen doen.  
Kinderen die op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur een activiteit hebben 
kunnen eerst om 12.30 uur in de aula eten. Als zij klaar zijn met eten 
mogen zij even naar buiten (met toezicht) en daarna gaan zij naar hun 
activiteit. De kinderen kunnen opgehaald worden op grote schoolplein, 
ingang Maartensdijklaan.  
Verlengde schooldag Sport:  

- Maandag 15.00 – 16.00 uur: circusacts voor groep 5 t/m 8 
- Dinsdag 15.00 – 16.00 uur: atletiek voor groep 3 en 4; 16.00 -17.00 

uur: atletiek voor groep 5 t/m 8.  
- Woensdag: 12.30 -13.30 uur: circusacts voor groep 3 en 4.  

 
 

Kledingkast   
In de gang bij het ib-kantoor is een 
kledingkast. Hier mag u goede kleding die u 
niet meer nodig hebt achterlaten. En 
wanneer u kleding nodig hebt, mag u dit 
pakken. Loop dus gerust binnen en neem 
mee wat u nodig heeft. Het is mooi als we in 
tijden waarin het leven duur is, elkaar zo 
kunnen helpen.  
 
 
 

Vertrek 
Voor juf Jessica (groep 8a) was de combinatie van werk, reistijd en thuis 
niet langer haalbaar. Dat heeft vooral te maken met de beschikbaarheid 

Vakantierooster 2022 / 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: 
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. 
5. vrijdag 17 februari 2023 
6. vrijdag 24 maart 2023 
7. vrijdag 26 mei 2023 
8. vrijdag 30 juni 2023 
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van kinderopvang. Daarom heeft zij helaas moeten besluiten dat zij gaat 
stoppen met werken op onze school. Zij doet dit zelf ook met pijn in haar 
hart, want zij voelt zich heel erg op haar plek op onze school. Haar passie 
voor de identiteit en haar vrijmoedigheid zullen we zeker gaan missen.  
Juf Sanne is deze periode juist terug gekomen van zwangerschapsverlof en 
zij neemt de open plek in groep 8A in. Dat is natuurlijk heel fijn. Er is wat 
geschoven met dagen, daar is de groep van op de hoogte gesteld.  
 
Oproep! Vrijwilligers tuin 
Er heeft zich nog niemand gemeld, daarom een herhaalde oproep:  
Met het vertrek van familie Van Leeuwen hebben we ruimte voor 
vrijwilligers die de tuin willen bijhouden. Dat mag onder schooltijd, maar 
in het weekend is ook mogelijk. Vrijwilligers kunnen een 
vrijwilligersvergoeding krijgen. Aanmelden of meer informatie is te krijgen 
bij meester Jan. jboer@tamarschool.nl. 
 
Ouderochtenden  
In deze periode zijn er weer ouderochtenden voor de groepen.  
In alle groepen gaan we het over belangrijke onderwerpen hebben, die 
onze minister op de agenda heeft gezet.  

- Rekenen  
- Taal / lezen  
- Ouderbetrokkenheid  

Over rekenen en lezen zullen we u vooral informeren.  
Over ouderbetrokkenheid willen we in gesprek gaan. Dit doen we aan de 
hand van stellingen. 
De komende week zijn er twee ouderochtenden:  

- woensdag voor groep 5 
- vrijdag voor groep 6 

We hopen veel ouders te ontmoeten. De ouderochtend is in de aula en is 
van 8.30 tot ongeveer 9.15 uur.  
 
Gym(rooster) 
Er stonden nog wat onjuistheden in het gymrooster, met name voor groep 
1 en 2. Daarom de link naar het goede rooster:  
https://tamarschool.nl/praktische-info/gymmen-en-zwemmen/  
 
 
Instroomgroep  
De huidige instroomgroep, groep 1A, is bijna vol. Na de voorjaarsvakantie 
willen we starten met een nieuwe groep. Hiervoor hebben we, door alle 
verschuivingen in de bovenbouw, nog geen leerkracht. We blijven 
puzzelen, adverteren, hopen en bidden voor een geschikte leerkracht voor 
deze groep. Het zou kunnen dat we voor deze groep een vierdaagse 
schoolweek moeten houden, met de woensdag vrij, maar we hopen dat 
dit niet nodig is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vakantierooster 2023/2024 (voor 
de vroegboekers)  

Prinsjesdag: 19 september 2023 
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 
2023 
Kerstvakantie: 25 december 2023 
t/m 5 januari 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.  

Stand schoolplein  

We kregen een gift van €557,13 
voor het schoolplein. Daarmee is 
de stand nu: €1.729,63.  
Het doelbedrag voor dit jaar is 
€5.000,00 
Nog te doen: €3.270,37.  
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