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WeekBlad 22 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

5 februari t/m  

11 februari 2023 
 

(het) Woord vooraf  
Het is februari en we hebben een nieuwe 
maandtekst uit de Bijbel.  
Waar Jezus komt gaat het licht aan. Als je in dat 
licht gaat staan, dan ga je zelf schitteren. Zoals 
een reflector. Mooi als je dat licht kunt 
doorgeven aan de mensen om 
je heen. Dat begint dichtbij in 
je gezin, voor je kinderen. 
Mooi als je wat licht kunt 
brengen in levens waar het 
donker is. Dus: sta op en 
schitter!  
 
 

Deze week – kort  
maandag: Weekopening groep 3 en 4 

VSD Engels 
dinsdag: Studiedag team. Kinderen zijn vrij.  

Peuterschool is open.  
woensdag: 13.00 – 14.00 diverse verlengde 

schooldagactiviteiten  
donderdag:  VSD tekenen, supermarktsafari  
vrijdag:  VSD graffiti  

 
 

Schoolfruit  
Voor de komende week is het schoolfruit:  

- Banaan  
- Appel  
- Peer  

 
 

Weekopening  
De weekopening is maandag om 8.30 uur voor groep 3 en 4. Ouders zijn 
welkom in de aula.  
 

Cito-toetsen  
De citotoetsen zijn afgerond. De toetsen en andere aspecten worden 
besproken in het 10-minuten gesprek. Als u nog niet hebt ingeschreven, snel 
doen!  
 
 
 
 
 

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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Studiedag   
Dinsdag is er een studiedag voor de leerkrachten. We gaan de opbrengsten 
van de citotoetsen en alles wat we het komende halfjaar hebben gedaan 
evalueren en acties uitzetten voor het komende halfjaar.  
 

Ouderochtenden 
De ouderochtenden zijn afgerond. Er komt volgende week nog een ronde 
bij de peuterschool. Ouders van de peuters worden hierover geïnformeerd 
via Parro. Fijn dat er steeds zoveel ouders waren en hartelijk dank voor jullie 
input over ouderbetrokkenheid. We gaan hier mee verder en alles wat 
gezegd is helpt ons daarbij.  
 
 
Artikel over armoede  
Aanstaande woensdag komt er een artikel over de impact van armoede op 
leerlingen in het Reformatorisch Dagblad. Hiervoor is een interview geweest 
met onze school. Leuk om kennis van te namen. www.rd.nl  
 
 
Brief cohortonderzoek  
Als bijlage is een brief over het cohortonderzoek toegevoegd. Deze brief 
spreekt voor zich en als u het ermee eens bent dat wij gegevens anoniem 
aanleveren hoeft u niets te doen.  
 
 
Groep 1D 
De kinderen die in februari 4 jaar worden zouden in een nieuwe groep 
geplaatst worden. Vanwege het lerarentekort is het starten van deze groep 
niet mogelijk. Daarom gaan we deze leerlingen in de bestaande groepen 1 
plaatsen. Dat betekent dat deze groepen groter worden, maar we kunnen 
voor een groot deel een dubbele bezetting regelen door middel van tutoren.  
Wanneer uw kind 4 jaar wordt in de komende periode, nemen wij contact 
op met u welke groep uw kind geplaatst wordt.  
 
 
Boekentip 
Tijdens de ouderochtend van groep 1 en 2 
kwam het Alfabet-boek langs. Een boek 
waar bijna geen letters instaan, maar wat 
wel heel talig is. Veel ouders werden 
enthousiast van dit boek. Daarom hier de 
titel. Om het uit de bieb te halen of zelf aan 
te schaffen. Dit boek is een investering, 
want het kan mee tot en met groep 8 en 
zelfs nog verder.  
Er is een ‘normale’ versie en een hele grote. 
 
 
Zie ook: https://alfabetboek.nl/  
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.42522712X.html/alfabet/  

 

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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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.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


