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(het) Woord vooraf  Maandtekst februari 

 Het is de tijd van de rapporten. 
Daar zitten ook de cito-scores bij. 
De leerlingen van groep 7 krijgen 
een eerste voorlopig advies voor 
het voortgezet onderwijs. De 
nieuwe toetsen gaan heel erg uit 
van het gemiddelde. Maar een 
gemiddeld kind bestaat niet. Het is 
goed om te kijken wat nodig is om 
de basisschool goed te verlaten en 
het voortgezet onderwijs goed te 
beginnen. Daar is een bepaald 
aanbod voor nodig. Tegelijk heeft ieder kind zijn eigen talenten en 
beperkingen. Die kun je ontwikkelen, maar een kind is ook geen machine 
waar je zoveel mogelijk uit wilt halen. Die balans is best lastig. Het is een 
zoektocht die je samen met je kind maakt. En mag maken. Als je die 
zoektocht maakt van uit het uitgangspunt dat je kind onvoorwaardelijk 
geliefd is, maak je een goede start.  

  

 
 

   

Deze week – in het kort  Compassion  

Maandag  - Weekopening groep 1- 8  
8.30 – 9.00 uur op het plein 
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. Nieuwe groep. 

- 16.00 – 17.00 uur: atletiek  
groep 5 t/m 8. Nieuwe groep.   

Woensdag  8.30 – 9.15 uur: ouderochtend 
groep 1 en 2 en peuters.  
13.00 – 14.00 verlengde schooldag:  
- groep 3 lezen en rekenen 
- proefjes & experimenten, viool, 
schaken  
- circus groep 3 en 4. Nieuwe groep.  

Donderdag  15.15 – 16.15 verlengde schooldag:  
- supermarktsafari  
- tekenen  
15.00 – 16.00 uur: Typen  
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Vrijdag  - 8.30 – 9.15 uur: gebedsgroep  
- 15.15- 16.15 verlengde 

schooldag graffiti, laatste keer.  
- Geen beweegwijs.  
 
15.00 uur: start voorjaarsvakantie  

 
 

   

Groep 1D wordt groep 1ABC  Vakantierooster 2022 / 2023 

Wij waren van plan een nieuwe instroomgroep te starten na de 
voorjaarsvakantie. Helaas is het ons niet gelukt een leerkracht voor deze 
groep te vinden. En de kinderen die in de komende periode 4 jaar worden 
moeten wel naar school! Gelukkig hebben wij toch een oplossing om deze 
kinderen te plaatsen. We gaan de nieuwe kinderen van groep 1 plaatsen in 
de huidige groepen. Groep 1A wordt iets groter dan gepland en de andere 
kinderen zullen we vooral in groep 1C plaatsen. Daar is wat ruimte omdat er 
wat kinderen van school gewisseld zijn. Om de last over de groepen zoveel 
mogelijk te verdelen worden de kinderen van groep 2C verdeeld over groep 
2A en 2B: 4 kinderen in groep 2A (juf Sylvana) en 4 leerlingen in groep 2B 
(juf Tessa). Wie waar naartoe gaat, horen de ouders van deze kinderen van 
de leerkracht. We hebben bij de indeling al zoveel mogelijk vooruitgedacht 
aan groep 3, volgend jaar. Dat betekent dat groep 2A en 2B dus ook wat 
groter worden. Gelukkig hebben we met twee tutoren en twee vrijwilligers 
wat extra handen in de klas. Juf Gonneke (bij velen bekend) zal ook 
ondersteunen, vooral in de groepen waar de nieuwe leerlingen komen. We 
zijn blij dat we op deze manier geen ingrijpende maatregelen hoeven te 
nemen als een vierdaagse schoolweek en dat het onderwijs door kan gaan 
met bekwame leerkrachten. Dit gaat in na de voorjaarsvakantie.  
Tenslotte: we zijn heel blij ben met de constructieve opstelling van de 
leerkrachten van groep 1 en 2 om dit probleem samen op te lossen. 

 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) 

   

Schoolreis en vrije middag verplaatst  Vrije middagen (12.15 uur vrij) 

Op woensdag 21 juni gaan we op schoolreis. We gaan 
bewust op woensdag omdat het dan vaak minder 
druk is dan op een andere, hele dag.  
De precieze tijd is nog niet bekend, maar we zullen 
rond 15.30 of 16.00 uur weer op school zijn.  
Daarom is er de dag erna, op donderdag 22 juni, 
een halve dag. Alle leerlingen zijn dan om 12.15 uur 
vrij. Deze datum is wel opgenomen in Parro, maar was 
nog niet hiernaast te zien in het overzicht van vrije dagen.  

 Er zijn geen studiemiddagen meer 
op vrijdagmiddag. Alleen op deze 
vrijdagen zijn de kinderen vanaf 
12.15 uur vrij: 
vrijdag 21 april 2023 
(Koningsspelen) 
Donderdag 22 juni: ivm inhalen 
schoolreis 21 juni.  
vrijdag 7 juli (dag voor de 
zomervakantie) 

   

Aardbeving Turkije en Syrië  Margedagen groep 1 en 2 

Vorige week meldden we dat er geen 
bekenden van leerlingen op school 
het slachtoffer zijn geworden van de 
aardbeving. Inmiddels hebben we 
berichten binnengekregen van een 
aantal leerlingen waarvan 
familieleden zijn omgekomen. We 
wensen hen sterkte en kracht van 
God toe.  
https://www.zoa.nl/noodhulpsyrie  

 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.  
6. vrijdag 24 maart 2023 
7. vrijdag 26 mei 2023 
8. vrijdag 30 juni 2023 
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Zaterdagschool groep 7 en 8  Vakantierooster 2023/2024  

De Brede Buurtschool Roemer Visscher College biedt voor kinderen uit 
groep 7 en 8 extra onderwijs aan op de zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur op 
de Roemer Visscherstraat 106, 2533VG Den Haag. 
In groepjes van maximaal twaalf leerlingen wordt een programma 
aangeboden verdeeld over drie blokken van tien weken. Veel aandacht is er 
voor begrijpend lezen en woordenschat. Ook studievaardigheden worden 
geoefend en de leerlingen kunnen werken aan eigen leerdoelen. 
 
Het laatste blok van het schooljaar, het derde blok, staat in het teken van 
‘ondernemen’ en dit start op zaterdag 11 maart 2023. Er is op dit moment 
een aantal plekken beschikbaar voor groep 7 en 8 leerlingen.  
De kosten zijn € 25 per blok.  
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: 
www.debuurtschool.nl  
Voor inschrijvingen kunnen ouders bellen naar 070-3089899 of langskomen 
op het RVC aan de Roemer Visscherstraat 106 op zaterdag 18 februari 2023. 
(Op zaterdag 25 februari en 5 maart is het RVC dicht i.v.m. de 
voorjaarsvakantie). 
Oders die hun kind via mail willen opgeven kunnen naar   
buurtschool@sgzuidwest.nl  mailen. In de mail moet staan: de naam van het 
kind, het adres, het telefoonnummer van de ouder, het emailadres van de 
ouder en op welke school en in welke groep het kind zit.    

 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 

We hebben het vorige week ook al gemeld, maar er waren veel kinderen die 
heel verbaasd waren dat er geen schoolfruit meer was. Zij misten het! Dat 
is een goed teken. Er kwam nog een kleine levering als dank van de 
leverancier, maar vanaf nu moeten de leerlingen het echt zelf meenemen. 
Dinsdag en donderdag zijn de fruitdagen.  

 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.  

   

Ouderochtend peuters / groep 1 en 2  Overblijftijden 

Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw thema voor groep 1 en 
2 en de peuters. We willen u daar als ouders vroeg bij betrekken. Daarom is 
er een ouderochtend op woensdag van 8.30 tot 9.15 uur in de aula.  
Wij gaan werken met de methode Speelplezier. Peuters en kleuters leren 
spelenderwijs woorden en begrippen en nog veel meer. We gaan u uitleggen 
en laten zien hoe we dat gaan doen. Zelf zijn we er erg enthousiast over en 
willen dat enthousiasme graag aan u overbrengen. Welkom! 
https://www.speelpleziermethodiek.nl/  

  

 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. 

   

Voor de voorjaarsvakantie    

VakantiepasClub voorjaarsvakantie 
Een hippe tas maken, een filmpje pakken of naar het Kinderboekenmuseum. 
Een potje bowlen, baantjes trekken of varen langs de kaden: voor de leden 
van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze 
krijgen een digitale nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.  
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Ook kunnen kinderen twee bioscoopkaartjes winnen met een leuke selfie 
of actiefoto. Kijk voor deze winactie op onze website bij VakantiePas 
fotoactie. 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via 
www.vakantiepas.nl 

 
 

   

Nieuws uit de Deelraad Medezeggenschapsraad   

Maandag 23 januari 2023 in de DR-vergadering stond ouderbetrokkenheid 
centraal: hoe kunnen ouders meer betrokken worden bij de school en bij 
het onderwijs? Als DR vinden we het belangrijk dat ouders meer worden 
toegelaten in het schoolgebouw. Wij denken dat als ouders vaker in de klas 
komen, dit zal helpen om de samenwerking tussen de ouders en de school 
te versterken. De DR mag in het komende halfjaar meedenken over dit 
onderwerp. Daarom horen we graag wat jullie als ouders daarvan vinden. 
Laat het ons weten! Willen jullie toegang tot het schoolgebouw om je kind 
te halen en/of te brengen in de klas? Waarom wel of niet? Spreek ons aan 
of stuur een mail naar: mr@tamarschool.nl.    
Andere onderwerpen waren de wachtlijsten bij de buitenschoolse opvang, 
de nieuwe opzet van de rapporten en of het nodig is dat kinderen vanaf 
groep 4 douchen na het gymmen. Hierover is besloten dat dit voorlopig zo 
blijft vanwege de hygiëne. Dat het al vanaf groep 4 moet is om alvast te 
wennen aan het omkleden ter voorbereiding op het schoolzwemmen in 
groep 5. Wel zal opgelet worden dat de volgende groep pas de kleedkamers 
binnenkomt als de kinderen klaar zijn met aankleden. 
 

  

   

Rapporten    

Vandaag (groep 1 en 2 gisteren al) hebben de leerlingen hun eerste rapport 
van dit schooljaar meegekregen. We zagen veel trotse gezichten, vanwege 
de mooie resultaten. 
Voorin de map vindt u het voorwoord, waar de verschillende onderdelen 
verder uitgelegd worden. In de komende week zijn de 
tienminutengesprekken. Daarin kunt u al uw vragen over de rapporten 
stellen aan de leerkrachten. Goede gesprekken toegewenst! 

  

 

 

http://www.vakantiepas.nl/
mailto:mr@tamarschool.nl


 

 



 

In de Vredekerk 

Maartensdijklaan  


