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(het) Woord vooraf  Maandtekst februari 

Vrijdag (groep 1 en 2 donderdag) krijgen de 
kinderen hun rapport mee.  
Sinds de vorige keer hebben we prachtige 
nieuwe mappen. In de afgelopen tijd 
hebben we gewerkt aan de inhoud van het 
rapportgedeelte. Die ziet er daardoor ook 
iets anders uit dan u gewend was, met een 
nieuwe indeling.  
De uitkomst van de Cito-toetsen staat door 
de nieuwe toetsen ook anders op papier. 
Even wennen, maar we vinden dat het 
meer inzicht geeft.  
Achterin de map is het gedeelte met het 
portfolio. Daarin staat bijv. een ik-
tekening.  
Met het rapport willen we zoveel mogelijk inzicht geven in het hele kind. We 
zijn niet alleen hoofd of alleen handen. Ook onze kinderen zijn schepsels van 
God die allemaal talenten hebben gekregen. Met dit rapport willen we dat 
laten zien.  

  

 
 

   

Deze week – in het kort  Compassion  

Maandag  - Weekopening groep 1 en 2  
8.30 – 9.00 uur in de aula 
Ouders zijn hartelijk welkom.  

- 15.00 – 16.00 uur: Verlengde 
schooldag Engels  

 Kinderen mogen geld meenemen 
voor onze sponsorkinderen van 
Compassion.  
 

   
Sifen (Ethiopië)             Cinthia        
(Ecuador) 
Geven kan ook via link of QR-
code: 

Dinsdag  
 
- 15.00- 16.00 uur: Atletiek groep 

3 en 4 
- 16.00 – 17.00 uur: atletiek 

groep 5 t/m 8  

Woensdag  13.00 – 14.00 verlengde schooldag:  
- groep 3 lezen en rekenen 
- proefjes en experimenteren  
- viool 
- schaken  
- circus groep 3 en 4  

Donderdag   
15.15 – 16.15 verlengde schooldag:  
- supermarktsafari  
- tekenen  
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Vrijdag  - 8.30 – 9.15 uur: gebedsgroep 
(kelder) 

- Margedag groep 1 en 2 
15.15- 16.15 verlengde schooldag:  
- graffiti  

 
 

   

Artikel over armoede   Vakantierooster 2022 / 2023 

Woensdag stond er een artikel 
over armoede op scholen in 
het Reformatorisch Dagblad. 
Een groot deel van het artikel 
ging over onze school. 

https://www.rd.nl/artikel/1008500-rijk-en-arm-ontmoeten-elkaar-op-de-
tamarschool 

 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 (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) 

   

Aardbeving Turkije en Syrië  Margedagen groep 1 en 2 

https://www.rd.nl/artikel/1008500-rijk-en-arm-ontmoeten-elkaar-op-de-tamarschool
https://www.rd.nl/artikel/1008500-rijk-en-arm-ontmoeten-elkaar-op-de-tamarschool


Afgelopen week werden we opgeschrikt door de aardbeving in Turkije en 
Syrië. Voor zover nu bekend zijn er geen slachtoffers gevallen in families van 
kinderen op onze school. Wel zijn er onder de ouders en bij een leerkracht 
veel zorgen over hun familie die in het gebied woont en nu bijvoorbeeld 
buiten slaapt vanwege het gevaar.  
Laten we hen meenemen in ons gebed.  

 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.  
5. vrijdag 17 februari 2023 
6. vrijdag 24 maart 2023 
7. vrijdag 26 mei 2023 
8. vrijdag 30 juni 2023 

   

Nog een lezenswaardige column   Vakantierooster 2023/2024  



 
 
 

 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 

   



Schoolfruit  Stand schoolplein 

Afgelopen week was de laatste schoolfruitweek. We hebben de afgelopen 
20 weken (precies een half jaar) schoolfruit gekregen. Nu moeten de 
leerlingen het zelf weer meenemen. Het liefst iedere dag maar in ieder geval 
op de fruitdagen op dinsdag en donderdag.  
En vergeet de waterdag op woensdag niet.  

 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.  

   

Gezond gedrag  Overblijftijden 

Omdat we meedenken over De gezonde basisschool van de Toekomst, 
hebben we wat posters gekregen over gezond gedrag. Eigenlijk is het niet zo 
moeilijk. Als je je aan de onderstaande vier regels houdt, heeft dat al heel 
snel een positieve invloed op je gezondheid en je leerresultaten.  

 

 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. 

   

   

   

   

   

   

 

 



 


