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(het) Woord vooraf

Tamarinde

7 t/m 15 januari 2022
Gebedsgroep
Elke vrijdag om 8.30 uur kunnen ouders
bidden voor de school. Vanwege de
coronamaatregelen even aanmelden bij
jboer@tamarschool.nl.

Maandtest januari

Omdat voor de kerstvakantie nog veel dingen onduidelijk waren, hierbij
een twee punt nul versie van het WeekBlad.
Namens het team van de Tamarschool en Tamarinde wensen wij ieder
Gods zegen in het nieuwe jaar.

Deze week:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

Kerstvakantie t/m vrijdag 7 januari 2022.
8.30 uur: start van de school.
Ouderochtend groepen 2 (digitaal, link volgt)
Ouderochtend groepen 1 (digitaal, link volgt)

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

Coronamaatregelen / schoolopening
Aanstaande maandag 10 januari verwachten we alle leerlingen weer om
8.30 op school. We zijn blij dat het kan.
De overheid heeft een aantal voorwaarden:
- De inmiddels bekende regels zoals afstand houden, geen handen
geven.
- Bij klachten niet naar school komen en je laten testen.
- Geen ouders in de school.
- Advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om een mondkapje te
dragen.
Natanel (Dom. Rep.) Cinthia (Ecuador)

-

Advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om zich twee keer per
week te laten testen. We geven de testen in de loop van de week
weer mee.
- Er is nog meer aandacht gekomen voor ventileren. In de meeste
lokalen hebben we alleen natuurlijke ventilatie (ramen open).
Trek dus warme kleding aan.
- De groepen zo weinig mogelijk mixen.
- Museumbezoek en andere activiteiten buiten de school gaan
voorlopig niet door.
Omdat de variant van het virus wat nu rond gaat nogal besmettelijk is, is
de kans groot dat er met enige regelmaat een groep in quarantaine moet.
We hopen het uiteraard niet, maar houd er wel rekening mee.

Ouderochtenden
We starten na de kerstvakantie weer met ouderochtenden. We praten u
bij over wat we in de groepen aan het doen zijn en van plan zijn en pakken
daarnaast een thema wat relevant is voor de groep.
- Woensdag 12 januari: groep 2. (groep 2a, 1/2D). Thema is: De
vroege leesontwikkeling. Moet je je kind al letters leren en leren
lezen? En hoe verloopt de leesontwikkeling eigenlijk?
- Vrijdag 14 januari: groep 1 (groep 1A, 1B). Thema: Spel. Hoe kun
je je kind stimuleren door spel?
Omdat ouders nog niet de school in mogen, zullen we een filmpje maken
en die aan de ouders van de betreffende groepen sturen. Het is nogal
eenrichtingsverkeer, maar we hopen op deze manier toch nog iets met u
te kunnen delen.

Vakantierooster 2021 / 2022
Extra Kerstvakantie 20 t/m 24 dec. ‘21
Data gelden ook voor de peuterschool
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:
• 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 11 februari 2022
• vrijdag 8 april 2022

Vrije middag: (12.15 uur vrij):
• vrijdag 24 december (Kerst) Geldt
Afscheid
ook voor de peuterschool, iedereen
Beste ouders,
11.30 uur vrij.
De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier op de Tamarschool
•
vrijdag 22 april 2022 (Koningsspelen)
gewerkt als leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog. Ook heb ik
het afgelopen jaar mee mogen denken over de onderwijskwaliteit op
beide scholen van Stichting School met de Bijbel als bovenschools Margedagen groep 1 en 2:
kwaliteitsmedewerker. In de tussentijd is er veel veranderd. Ik heb een 5. vrijdag 28 januari 2022
masterdiploma gehaald, ben getrouwd en woon inmiddels niet meer in 6. vrijdag 11 februari 2022
Den Haag. Daarom is het tijd voor een nieuwe stap. Met pijn in mijn hart 7. vrijdag 25 maart 2022
neem ik afscheid van de Tamarschool en Stichting School met de Bijbel. 8. vrijdag 8 april 2022
Vanaf januari ga ik aan de slag als gedragswetenschapper voor het 9. woensdag 25 mei 2022
samenwerkingsverband in Dordrecht en ga ik met verschillende scholen 10. vrijdag 1 juli 2022
meedenken over passend onderwijs. Ik kijk dankbaar terug op een hele
mooie tijd op de Tamarschool en zal de collega’s, kinderen en ouders gaan Overblijftijden
Groep 1 en 2:
missen!
12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het
Groetjes, Rianne Kleijn (Eernstman)
grote plein.
12.30 - 13.00 uur: eten in de klas.
Coronamaatregelen
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

Schoolfruit
Vanaf woensdag is er weer schoolfruit. Deze keer:
- Watermeloen
- Wortel
- Sinaasappel

Sporten
Er is een nieuwe website gelanceerd voor sporten in Den Haag ZuidWest:
https://www.haagssportkwartier.nl/

Verlengde schooldag
Na de kerstvakantie starten er weer verlengdeschooldagactiviteiten. Nog
niet in de eerste schoolweek, maar de tweede. Deze kunnen doorgaan.
- Groep 3: Lezen. Een aantal kinderen in groep 3 dat een leesimpuls
kan gebruiken, nodigen wij uit om op woensdag van 13.00 tot
14.00 uur in een klein groepje allerlei gevarieerde leesactiviteiten
te doen.
Data: woensdag 19, 26 januari, 2, 9, 16, 23 februari, 9, 16, 23, 30
maart.
- Groep 4: rekenen en lezen. Enkele leerlingen uit groep 4 die extra
oefening kunnen gebruiken met lezen en/of rekenen worden ook
uitgenodigd dit te doen op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur. Dat
is een vervolg op wat er de afgelopen tijd is gebeurd.
Data: woensdag 19, 26 januari, 2, 9, 16, 23 februari, 9, 16, 23, 30
maart.
- Groep 4 en 5: Knutselclub Transformers@Work. De knutselclub
is een club voor kinderen die met allerlei verschillende materialen
en vaardigheden aan de slag gaan om van alles te bedenken en
maken. De kinderen gaan verven, tekenen, kleuren, mozaïeken en
onder andere met papier-maché aan de slag. Wie maakt het
mooiste masker? Welke regels krijgt je eigen bordspel en hoe gaat
het eruit zien? Geloven de mensen dat je papieren bloemen echt
zijn? Hebben we alle dieren uit de boerderij nagemaakt? Een
clubje kinderen met volop creativiteit in het maken en bedenken
van allerlei leuke zaken.
Data: woensdag 19, 26 januari, 2, 9, 16, 23 februari, 9, 16, 23, 30
maart. Tijd: 13.00 tot 14.00 uur.
- Groep 5 t/m 8: Supermarktsafari: Welke keuzes maken kinderen
als ze in de supermarkt de ingrediënten van een gerecht moeten
kopen? Bij elke les van deze cursus komt er een ander gerecht aan
bod. De kinderen worden bewuster van de keuzes die ze kunnen
maken in het oerwoud van aanbod in de supermarkt. Maken de
kinderen na de cursus dezelfde keuzes? Verschillende gerechten
komen aan bod zodat kinderen ook verschillende ingrediënten
leren kennen, gebruiken en proeven. Lekker, leuk en leerzaam.
Data: donderdag 20, 27 januari, 3, 10 , 17, 24 februari, 10, 17, 24,
31 maart. Groep 5 en 6 van 15.00 tot 16.00 uur. Groep 7 en 8 van
16.00 tot 17.00 uur.
De leerlingen krijgen na de vakantie een brief mee met een
aanmeldstrookje.

Het team van de Tamarschool en
Tamarinde wenst iedereen Gods zegen
op het Kerstfeest

12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het
achterplein.

en in 2022!
Vakantierooster 2022 / 2023
(voor de vroege boekers).
Buiten de vakanties, geen verlof.
Dit zijn alleen de vastgestelde vakanties.
Er volgen nog studiedagen.
Prinsjesdag: dinsdag 20 september 2022
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6
januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3
maart 2023
Paasweekend: 7 t/m 11 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.

