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Weekmail van  
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en peuterschool  

Tamarinde   

 

19 t/m 25 maart 2023 
 

(het) Woord vooraf  Maandtekst maart 

Het voorwerp wat de 
groepen maandag krijgen 
is een doek. In het graf 
van Jezus lagen de 
doeken waarin Jezus 
gewikkeld was toen hij 
gestorven was. Maar op 
het Paasfeest is Jezus 
opgestaan. De doeken 
zijn een bewijs dat Hij 
leeft!  
 

  

 
o.a. Mattheüs 22: 36 - 39 

   

Deze week – in het kort  Compassion  

Maandag 20 maart 
 

- Weekopening groep 3 en 4. 
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 21 maart - 15.00- 16.00 uur: Atletiek  
groep 3 en 4  

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

Woensdag 22 maart  
 
 

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

Donderdag 23 maart 15.15 – 16.15 verlengde schooldag:  
- supermarktsafari  
- tekenen  
- 15.00 – 16.00 uur: typen  
 

Vrijdag 24 maart - 8.30 – 9.15 uur: gebedsgroep  
- Margedag groep 1 en 2.  

   

Ouderochtend: schermen   Vakantierooster 2022 / 2023 

Vrijdag was er een ouderochtend over het onderwerp ‘schermen’. Het ging 
over beeldschermgebruik van kinderen (en ouders…). Het was een 
interessante ochtend. En we zijn eigenlijk nog lang niet uitgepraat. We 
denken na over een vervolg.  

 Paasweekend: 7 t/m 10 april 
2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 
2023 
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Als het over schermgebruik gaat, zijn er een paar vragen die jezelf kunt 
stellen:  

1. Is het echt of nep? 
2. Wat doet het met mezelf? 
3. Wat doet het met de ander?  
4. Is het ethisch verantwoord? (is het goed of slecht?)  

Bij het voorbereiden van deze ochtend hebben we gebruik gemaakt van de 
input van groep 8. We willen de kinderen van groep 8 hartelijk bedanken 
voor hun inbreng en hun eerlijke reflectie.  

    

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: 
- Donderdag april: 12.15 

(Paasviering) 
- vrijdag 21 april 2023 

(Koningsspelen) 
- Donderdag 22 juni: ivm 

inhalen schoolreis 21 juni.  
vrijdag 7 juli (dag voor de 
zomervakantie) 

   

Paasviering   Margedagen groep 1 en 2 

Donderdag 6 april vieren we het Paasfeest. Omdat de school steeds groter 
wordt doen we dat in twee shifts.  
Groep 1 t/m 3 

• Starten met een paasontbijt aan het begin van de dag. Zij hoeven 
dus thuis niet te ontbijten.  

• Van 11.00 tot 12.00 uur is de Paasviering in de City Life Church. 
Ouders zijn van harte welkom. De kinderen kunnen worden 
opgehaald bij CLC.  

Groep 4 t/m 8 

• Starten om 8.45 uur (ouders met jongere kinderen kunnen die eerst 
op school brengen) met de Paasviering in de City Life Church. 
Ouders zijn hartelijk welkom. De kinderen hoeven niet eerst naar 
school. Na afloop lopen zij gezamenlijk naar school.  

• Op school is om 11.15 uur een brunch. De kinderen zijn om 12.15 
uur vrij.  

Donderdagmiddag is er dus geen school. We hebben het zo gepland dat er 
mogelijkheid is om als de kinderen in verschillende bouwen zitten, naar CLC 
te gaan of vanuit CLC naar school. Wanneer het toch iets uitloopt, zullen wij 
de kinderen hier op school opvangen tot u er bent.       

 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 

 
 

  

Mad Science   Vakantierooster 2023/2024  

Dinsdag was er een Mad Scienceschow. De leerlingen 
hebben een flyer meegekregen om aan te melden als zij 
mee willen doen met de verlengde schooldag. Let op: het 
is niet gratis.  
https://inschrijven.mad-science.nl/asp  
 

 Prinsjesdag: 19 september 2023 
Herfstvakantie: 16 t/m 20 
oktober 2023 
Kerstvakantie: 25 december 2023 
t/m 5 januari 2024  

https://inschrijven.mad-science.nl/asp


Na een spectaculaire science show op school kunnen kinderen worden 
ingeschreven voor de naschoolse cursus. 
 
De kinderen worden 4 tot 6 weken lang meegenomen in de wondere wereld 
van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw 
thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper! 
 

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 

   

Margedag groep 1 en 2  Stand schoolplein 

Vrijdag is een margedag voor groep 1 en 2. De kinderen uit groep 1 en 2 zijn 
dan vrij.  

 
 

 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.  

   

Onderzoek / vragenlijst   Overblijftijden 

Een student die bij ons in de zomerschool gewerkt heeft doet een onderzoek 
en zij wil vragen of ouders van onze school hieraan mee willen werken. 
Hieronder haar bericht:  
Voor mijn opleiding tot orthopedagoog moet ik een onderzoek doen 
waarvoor vragenlijsten ingevuld moeten worden door ouders. Het gaat om 
een vragenlijst die de ontwikkeling van kinderen tot 6,5 jaar bijhoudt. Deze 
lijst is vertaald uit het Engels en moet nu nog goedgekeurd worden voor 
Nederland. Hiervoor zijn voornamelijk nog ouders nodig met een mbo-
opleiding of niet-Nederlandse achtergrond.  
In totaal heb ik van twintig kinderen een ingevulde vragenlijst nodig. Als 
ouders dus meerdere kinderen hebben onder de 6,5, mogen ze meer 
lijsten invullen. Het duurt ongeveer twintig minuten.  
Het is fijn als u hieraan mee wil doen. En u wordt er zelf ook wijzer van. 
Aanmelden kan bij meester Jan: jboer@tamarschool.nl.  
In ieder geval alvast hartelijk bedankt,  
Hartelijke groeten,  
Evelien van der Jagt 

 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. 

   

Pannenkoekendag   

Vandaag is het pannenkoekdag.  
(ja, overal is een dag voor…) 
Groep 3 heeft meegedaan en  heerlijk 
gegeten!  
Alle ouders die gebakken hebben,  
Hartelijk dank!  

  

   

Ouderbetrokkenheid   

Als school werken we aan het verbeteren van de ouderbetrokkenheid. Na 
de oproep in WeekBlad 21 hebben diverse ouders zich opgegeven om dit te 
ondersteunen in een ‘denkgroep’. Maandagmiddag komen we voor het 
eerst bij elkaar, van 14.00 uur tot 15.00 uur op school . Wilt u meedenken 
en meepraten? Kom dan ook! Aanmelden is niet nodig. 
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In de Vredekerk 

Maartensdijklaan  


