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WeekBlad 21 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

29 januari t/m  

4 februari 2023 
 

(het) Woord vooraf  
Tijdens de ouderochtenden praten we 
over ouderbetrokkenheid. Eén van de 
stellingen is dat ouders klanten van de 
school zijn. De meeste ouders zijn het 
daar niet mee eens. Die zien liever een 
woord als partner. Eén ouder 
verwoordde het heel mooi en 
compleet: We zijn meer partners, want 
we gaan allebei op ons eigen terrein 
voor de kinderen.  
Zo willen wij het graag: samen werken 
aan een mooie hoopvolle toekomst 
voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.  
 
 

Deze week – kort  
maandag: Weekopening groep 5 en 6 

VSD Engels 
dinsdag: - 
woensdag: Ouderochtend groep 2 

13.00 – 14.00 diverse verlengde 
schooldagactiviteiten  

donderdag:  VSD tekenen, supermarktsafari  
vrijdag:  Ouderochtend groep 1  

VSD grafitti  
 

Schoolfruit  
Voor de komende week is het schoolfruit:  

- Komkommer 
- Sinaasappel  
- Mandarijn  

 
 
 

Weekopening  
De weekopening is maandag om 8.30 uur voor groep 5 en 6. Ouders zijn 
welkom in de aula.  
 

Cito-toetsen  
Van 16 januari tot en met 3 februari worden in de groepen 3 t/m 7 Cito-
toetsen afgenomen. We 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 

Gebedsgroep  

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

Maandtekst februari  
 

 
 

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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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.  
 

Ouderbetrokkenheid   
Een van onze aandachtspunten van dit schooljaar is het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid. Uit diverse onderzoeken blijkt immers dat leerlingen 
er beter van worden als hun ouders op een goede manier betrokken zijn. 
Dit blijkt zelfs belangrijker voor hun prestaties dan zaken als de 
groepsgrootte, financiële middelen in het gezin en opleiding van de 
ouders.  
Ouderbetrokkenheid is niet hetzelfde als ouderhulp. Om betrokken te zijn 
hoeft u dus niet altijd op school te komen. Sterker nog: 
‘thuisbetrokkenheid’ door ouders is de meest effectieve vorm van 
ouderbetrokkenheid. Maar er bestaat ook nog zoiets als te hoge 
verwachtingen en er te dicht bovenop zitten.  
In de afgelopen tijd hebben we hierover nagedacht in de DR en het team. 
Ook bij de huidige ronde ouderochtenden komt ouderbetrokkenheid aan 
de orde aan de hand van stellingen. Graag zouden we dit in de komende 
maanden uitwerken tot een visie met praktische actiepunten. Hierbij is de 
inbreng van ouders natuurlijk onmisbaar. We willen hiervoor met een 
groepje ouders enkele keren bij elkaar komen. Het moment hiervoor 
overleggen we met degenen die zich opgeven. Aanmelden kan via deze 
link of met een bericht aan meester Arwin, aanspreken op school, via Parro 
of amak@tamarschool.nl. We horen graag van u! 
 

Kledingkast + voedselkast  
Vorige week zijn we gestart met de voedselkast. Al snel stonden er 
producten in en werden er producten uit gehaald. Dat is mooi. We hebben 
zelfs de indruk dat met de komst van de voedselkast de kledingkast nog 
beter gebruikt wordt. We gaan hier dus mee door. Welkom in onze 
winkelstraat om te brengen of te halen.  
 
 

Ouderochtenden 
In deze periode zijn er weer ouderochtenden voor de groepen.  
In alle groepen gaan we het over belangrijke onderwerpen hebben, die 
o.a. 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 2 
- vrijdag voor groep 1 
We hopen veel ouders te ontmoeten. De ouderochtend is in de aula en is 
van 8.30 tot ongeveer 9.15 uur. 
 
 
 
 
 

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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Vacatures  
Onze school en ook de Koningin Beatrixschool (de andere school van onze 
stichting), heeft nog vacatures. Wellicht kent u nog iemand in uw familie- 
of kennissenkring die in Den Haag willen werken.  
https://tamarschool.nl/vacatures/  
https://beatrixschool.info/onze-school/vacatures/  
Daarnaast is er in onze stichting nog een vacature voor bestuurssecretaris 
(niet te verwarren met secretaris van het bestuur). Ook die willen we 
onder uw aandacht brengen:  
https://stichtingschoolmetdebijbel.nl/werken-bij-ons/  
Als u hierin niets kunt betekenen, dan is bidden voor de vervulling van deze 
vacatures zeker welkom!  
 
 
Verlengde schooldag 
We hebben deze periode een mooi en breed aanbod van verlengde 
schooldagactiviteiten. Stiekem zijn we daar best een beetje trots op. Het 
is een feestje om bijvoorbeeld op woensdagmiddag door de school te 
lopen en kinderen bezig te zien met allerlei activiteiten.  
 

Alles op een rijtje:  
- 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)  
- Vrijdag 15.15 – 16.15 uur: Graffiti (groep 5 t/m 8) 
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 het 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.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 op te brengen: €3.270,37.  
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