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(het) Woord vooraf
Maandag hadden we met twee
teams een studiedag. Het thema
was talentontwikkeling. En dan
kun je als evangelische school
niet om het verhaal van de
talenten heen. Jezus vertelde
dat verhaal. Een knecht kreeg
van zijn heer vijf talenten, de
andere twee en de volgende
één. Dat lijkt oneerlijk. Waarom
krijgt de één meer talenten dan de ander. Maar als je het verhaal goed
leest zijn die talenten helemaal geen talenten in de betekenis die wij er
vaak aangeven. Het verhaal noemt wat wij talenten noemen
bekwaamheden. En naar je bekwaamheid krijg je talenten. En die talenten
zijn eigenlijk opdrachten. Jezus vraagt je om bezig te zijn voor Hem. De
één krijgt één opdracht omdat hij er één aan kan. De ander krijgt er vijf
omdat hij of zij dat aankan. Het aantal is dus niet belangrijk, maar hoe je
ermee omgaat. Hoe gaan wij om met de opdracht die God ons geeft? Dat
is de vraag. En die opdracht ligt meestal heel dichtbij: in je gezin, in je
werk.

Gebedsgroep
Elke vrijdag om 8.30 uur kunnen ouders
bidden voor de school. Vanwege de
coronamaatregelen even aanmelden bij
jboer@tamarschool.nl.
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Deze week:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

Maandtekst september
Laat iedereen u kennen als vriendelijke
mensen. De Heer is nabij.

Compassion
Elke maandag mogen kinderen geld
meenemen voor onze sponsorkinderen
van Compassion.

Geen weekopening groep 3 en 4
Typeles (eerste les)
Ouderochtend groepen 7 / start VSD
Schoolfotograaf

Geen weekopening
Omdat er nogal wat besmettingen zijn op school hebben we besloten om Natanel (Dom. Rep.) Cinthia (Ecuador)
de weekopening van groep 3 en 4 niet door te laten gaan.
Typeles
Dinsdag start de typeles van 15.00 tot 16.00 uur. Er is nog ruimte om mee
te doen, dus als je nog aan wilt melden, doe dit dan maandag bij juf Emy.
Ouderochtend
Voorlopig de laatste ouderochtend per groep is voor groep 7. Woensdag
om 8.30 uur zijn alle ouders van groep 7 van harte welkom in de aula. We
hebben extra aandacht voor ruimte en ventilatie.

Verlengde schooldag
Woensdag starten er verlengde schooldagactiviteiten. Er zijn nog
voldoende plaatsen beschikbaar voor de activiteiten van groep 5 t/m 8.
Jammer als we de lessen moeten annuleren omdat er te weinig
aanmeldingen zijn. Dus meld je nog aan!
De kinderen die meedoen verzamelen eerst in de aula om daar te eten.
Daarna gaan zij even een frisse neus halen buiten. Er is toezicht.
Om 13.00 uur starten de activiteiten en deze duren tot 14.00 uur.
- Reken en ren je rot is in de gymzaal. Daar kunnen de kinderen
opgehaald worden om 14.00 uur.
- Rekenen en lezen voor groep 4 is in de lokalen van groep 4. De
kinderen kunnen op het grote plein opgehaald worden.
- Dammen is in groep 7a.
- Mediawijsheid is in groep 6b.
- Creëer en probeer is in de kelder
- Buitengewoon bouwen is in de aula.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 1 oktober 2021 komt de schoolfotograaf.
Er worden 4 soorten foto’s gemaakt:
• Een portretfoto van elk kind.
• Een klassenfoto van de groep.
• Een foto met broer(s) en/ of zus(sen) die ook op school of de
peuterspeelzaal zit(ten),
• Of: een foto met broer(s) en / of zus(sen) die niet op school
zit(ten) en jonger zijn dan 4 jaar.
Voor de portretfoto’s en de gezinsfoto’s is er een lichte achtergrond. Doe
dus bij voorkeur fleurige, kleurige kleding aan.
• Om 8.00 uur start de fotograaf met het maken van gezinsfoto’s met
broertjes en zusjes die niet op school of de peuterschool zitten.
Foto’s met broers en zussen die op het voortgezet onderwijs zitten,
zijn niet toegestaan. Wij maken hiervoor geen aparte lijst. U kunt in
de rij wachten tot uw gezin aan de beurt is. Van de kinderen die om
8.00 uur met het hele gezin op de foto zijn gegaan, worden geen
andere foto’s met broer(s) en zus(sen) gemaakt. In verband met de
coronamaatregelen vragen wij u om een rij te maken voor het maken
van de foto. Wilt u afstand houden van andere gezinnen? De ingang
is op het achterplein aan de Dalerveenstraat (bij de gymzaal). Als de
foto gemaakt is in de gymzaal neemt u de uitgang op het grote plein.
Zo hebben we één looproute.
• De kinderen met broertjes en zusjes op school of de peuterspeelzaal
komen later (onder schooltijd) aan de beurt. De kinderen van de
middaggroep van de peuterspeelzaal worden om 13.00 uur
opgehaald voor de foto met broers en zussen.
Coronamaatregelen
Omdat we niet met toegangsmaatregelen willen werken, blijven de regels
voorlopig nog even zoals ze waren. Er mogen nog geen ouders in de school
komen. Er zijn de afgelopen weken regelmatig besmette leerlingen, dus
vinden wij het ook beter het nog even zo te houden.
Omdat er veel nieuwe regels zijn, o.a. omdat veel mensen zich hebben
gevaccineerd, wordt het beleid rondom quarantaine anders. We blijven
ons houden aan de richtlijnen van de GGD / RIVM. Dus als de GGD
adviseert om thuis te blijven, houden we ons eraan. Als de GGD aangeeft

Vakantierooster 2021 / 2022
Data gelden ook voor de peuterschool
- Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober
2021
- Kerstvakantie: 27 december 2021
t/m 7 januari 2022
- Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4
maart 2022.
- Paasweekend: 15 t/m 18 april 2022
- Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
- Hemelvaartsweekend: 26, 27 mei
2022
- 2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
- Zomervakantie: 11 juli t/m 19
augustus 2022
Studiedagen:
- vrijdag 12 november
- dinsdag 8 februari 2022
- dinsdag 19 april 2022 (na Pasen)
- dinsdag 7 juni 2022
- woensdag 8 juni 2022 (na
Pinksteren) Geldt ook voor de
peuterschool.
Studiemiddagen (12.15 uur vrij):
- vrijdag 8 oktober
- vrijdag 10 december
- vrijdag 11 februari 2022
- vrijdag 8 april 2022
Vrije middag: (12.15 uur vrij):
- vrijdag 3 december (Sinterklaas)
- vrijdag 24 december (Kerst) Geldt
ook voor de peuterschool.
- vrijdag 22 april 2022 (Koningsspelen)
Margedagen groep 1 en 2:
- vrijdag 8 oktober 2021
- vrijdag 26 november
- vrijdag 10 december 2021
- vrijdag 28 januari 2022
- vrijdag 11 februari 2022
- vrijdag 25 maart 2022
- vrijdag 8 april 2022
- woensdag 25 mei 2022
- vrijdag 1 juli 2022
Ouderochtenden 2021 / 2022
- woensdag 1 september: groep 1
- vrijdag 3 september: groep 8
- woensdag 8 september: groep 5
- vrijdag 10 september: groep 2
- woensdag 15 september: groep 4
- vrijdag 17 september: groep 3
(leesonderwijs)
- vrijdag 24 september: groep 6

dat het veilig genoeg is om op school aanwezig te zijn, nemen we dat ook - woensdag 29 sepember: groep 7
over. We zijn transparant in de berichtgeving, maar gaan niet zeggen wie In januari en februari zijn weer
er wel of niet gevaccineerd is. Al zouden we het willen, dat mag niet eens. ouderochtenden per groep. Wanneer de
eerste ouderochtend op woensdag was, is
Het beleid is nu:
de tweede op vrijdag en andersom.
- Wanneer een kind besmet is, wordt de groep op de hoogte
gebracht dat er een besmetting is. U mag uw kind dan laten
testen. De klas mag naar school blijven gaan.
Overblijftijden
- Bij een besmetting van een leerkracht moet de klas in quarantaine Groep 1 en 2:
voor 5 dagen. Aan het einde van de 5e dag kunnen de kinderen 12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het
dan getest worden en kunnen zij bij een negatieve uitslag de grote plein.
volgende dag naar school. Als zij niet testen, moeten zij 10 dagen 12.30 - 13.00 uur: eten in de klas.
in quarantaine.
Groep 3 en 4:
De leerkracht van groep 2A is positief getest en groep 2A moet tot en met 12.05 - 12.35 uur: eten in de klas
dinsdag in quarantaine. Dinsdagmiddag kunnen zij testen en wie negatief 12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het
is getest, mag woensdag weer naar school.
grote plein.
Op dit moment zijn er regelmatig kinderen besmet in school. We doen er Groep 5 en 6:
alles aan om dit in te dammen. Wilt u uw kind bij klachten (laten) testen 12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het
en niet naar school sturen? Bij kinderen uit corona zich vaak alleen in achterplein
verkoudheid. Zij hebben er zelf vaak weinig last van, maar kunnen wel 12.30 - 12.45 uur: eten in de klas.
anderen besmetten.
Groep 7 en 8:
12.20 - 12.35 uur: eten in de klas
Vanuit de DR (deelraad van de MR)
12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het
Beste ouders,
achterplein.
Op 27 september komen we als deelraad voor de eerste keer in het
nieuwe schooljaar bij elkaar.
We zullen de gang van zaken van de Tamarschool met elkaar bespreken.
In het Weekblad na de vergadering kunt u een korte samenvatting lezen
van wat er besproken is.
Mocht u een vraag of bespreekpunt hebben voor de deelraad, dan kunt
u mailen naar: mr@tamarschool.nl of u kunt één van ons aanspreken.
Hartelijke groet,
Juf Dorieke, juf Tamara, juf Ilze, Chris Walinga, Henrike van Voorst,
Liesbeth van der Valk
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er weer aan.
Dit jaar met als thema: ‘Worden wat je
wil’. We lezen dan veel boeken met het
thema ‘beroepen’. Om een geweldige start
en veel leesenthousiasme te creëren bij de
kinderen, zijn we op zoek naar vijftien
vossen die mee willen doen in een
vossenjacht voor de groepen 3-8.
Doet u mee, donderdag 7 oktober van 12.55
tot 14.30 uur?
Dresscode voor de vos: kleding van uw beroep (denk aan: kapper, ICT’er,
caissière, dokter, ambulancebroeder enzovoorts.)
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dat kan bij Juf Carolien
cslingerland@tamarschool.nl
Betalen
Betalen voor overblijven, kamp enz. kan door het bedrag over te schrijven
of door te pinnen. Om te pinnen kunt u naar binnen lopen, naar de
administratie in de aula.

LET OP: het overblijven moet voor 1 oktober (dus
uiterlijk aanstaande donderdag) betaald zijn.

Een goede start voor je hersenen
De eerste 6 weken willen we wat principes met u delen uit het boekje
Breinvriendelijk onderwijs. Door eenvoudige (en meer ingewikkelde)
interventies kunnen we als school en ouders ervoor zorgen dat de
hersenen van onze kinderen beter klaar zijn om te leren.
Kost meestal niet veel inspanning, maar levert veel op!

Vandaag: Principe 4: Emoties
We kunnen emoties gebruiken om leerlingen enthousiast te maken voor
het leren en hen beter te laten nadenken. Angst belemmert ons om te
denken, maar positieve emoties verruimen ons denkvermogen.
Emoties kunnen ervoor zorgen dat kinderen de lesstof beter onthouden
en beter problemen waar zij tegenaan lopen kunnen oplossen.
Samengevat: Als je ruimte geeft aan positieve emoties leer je sneller
en beter.
Tips:
1. Als de lessen met passie worden gebracht komen ze beter aan.
2. Laat merken dat je als ouder (ook) enthousiast bent over de
lesstof.
3. Geef complimenten.
4. Vier successen.
5. Roep positieve emoties op. Doe iets leuks wat positieve energie
geeft, voor je een wat saaie huiswerkopdracht laat doen.
Praktisch thuis:
• Lees je kind voor en gebruik je stem en gezichtsuitdrukkingen die
passen bij het verhaal.
• Doe experimentjes. Dat kan soms gewoon helpen met koken zijn.

