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WeekBlad 25 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

26 februari  

t/m 11 maart 2023 
 

(het) Woord vooraf  Maandtekst maart 

 In deze tijd start de zogenaamde 40-dagentijd. Een tijd waarin we toeleven 
naar Goede Vrijdag en Pasen. Om ons heen merken we dat er best wat 
aandacht is voor het lijdensverhaal. Denk alleen maar aan de Passion. Wat 
opvalt, is dat er minder aandacht is voor de opstanding. Veel voorstellingen, 
films enz. stoppen bij een gesloten graf. Maar dat is maar het halve verhaal. 
We mogen juist weten dat het verder gaat. Jezus is opgestaan!  
Daar willen we dit jaar tijdens het Paasfeest de nadruk op leggen. Iedere 
week worden in de klassen attributen uitgedeeld die hiermee te maken 
hebben.  

 

  

 
o.a. Mattheüs 22: 36 - 39 
 

   

Deze week – in het kort  Compassion  

Voorjaarsvakantie van 27 februari tot en met 3 maart 2023.   Kinderen mogen geld meenemen 
voor onze sponsorkinderen van 
Compassion.  
 

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

 
 

Maandag 6 maart - Weekopening groep 7/8 
8.30 – 9.00 uur in de aula. Ouders 
zijn hartelijk welkom.  

- 15.00 – 16.00 uur: Verlengde 
schooldag Engels  

 

Dinsdag 7 maart - 15.00- 16.00 uur: Atletiek  
groep 3 en 4.  

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

Woensdag 8 maart  
 
Biddag 

13.00 – 14.00 verlengde schooldag:  
- groep 3 lezen en rekenen 
- proefjes & experimenten, viool, 
schaken  
- circus groep 3 en 4. Nieuwe groep.  

Donderdag 9 maart 15.15 – 16.15 verlengde schooldag:  
- supermarktsafari  
- tekenen  
 

Vrijdag  - 8.30 – 9.15 uur: gebedsgroep  
- 8.30 – 9.15 uur: ouderochtend over 

schermen  
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Ouderochtend: schermen   Vakantierooster 2022 / 2023 

Voor veel ouders zijn ze een probleem en een oplossing: schermen.  
Beeldschermen welteverstaan.  
- Een oplossing omdat zij de kinderen van de straat houden, ruzie 

voorkomen en de kinderen bezighouden.  
- Een probleem omdat veel kinderen er wel erg veel op zitten en er 

(daardoor) ruzie ontstaat.  
Met elkaar willen we het hebben over het nut en gevaar van beeldschermen. 
Hartelijk welkom in de aula om 8.30 uur.  

 

 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 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.  

 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) 

   

Gymrooster   Margedagen groep 1 en 2 

Na de voorjaarsvakantie verandert het gymrooster. We wisselen de 
donderdag en de vrijdag om.  
Dus de leerlingen die donderdag gym hadden, hebben dit nu vrijdag en de 
leerlingen die vrijdag gym hadden hebben dat nu donderdag.  
https://tamarschool.nl/praktische-info/gymmen-en-zwemmen/  

 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 

   

Juf Annemieke Kester  Vakantierooster 2023/2024  

Na de voorjaarsvakantie start juf Annemieke Kester met een re-integratie 
traject. Zij is anderhalf jaar ziek geweest, heeft chemokuren en bestralingen 
achter de rug die veel van haar gevraagd hebben. Gelukkig is zij altijd positief 
en vol goede moed gebleven. Na de voorjaarsvakantie is zij twee keer in de 
week een uur op school. Zij gaat dit opbouwen. Hoe dit precies gaat 
verlopen, dat weten we nog niet, maar we zijn blij en dankbaar dat zij de 
stap naar werk nu heel voorzichtig kan maken.  

 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 
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Voor de voorjaarsvakantie   Stand schoolplein 

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.  
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 

 
 

 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.  

   

Biddag   Overblijftijden 

Woensdag 8 maart is het in sommige kerken biddag. Een dag om te bidden 
voor het nieuwe seizoen wat komt. Dit jaar staat een verhaal uit 1 Koningen 
6 centraal met als thema: Zie jij het ook?  
In de meeste klassen zullen we hier woensdag aandacht aan besteden. Dan 
hebben de kinderen die ’s middags om 14.30 uur naar de kinderdienst in de 
Bethlehemkerk gaan alvast een opwarmer. In deze dienst is iedereen 
welkom.  
 

 

 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. 

   

   

   

 

 

 

 

http://www.vakantiepas.nl/


 

In de Vredekerk 

Maartensdijklaan  


