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(het) Woord vooraf

Gebedsgroep
Elke vrijdag om 8.30 uur kunnen ouders
bidden voor de school.

Rekeningnr. NL 58 INGB 0000 0829 78 tnv School met de Bijbel

Dinsdag is het Prinsjesdag. Het zal
dan ook gaan over financiën. Komt
er bijvoorbeeld een regeling voor
de gestegen energieprijzen? En
hoe komen we sowieso de winter
door nu alles duur wordt? We
merken dat dit sommige mensen
bezighoudt. Ook op school denken we erover na. Want ook hier zullen we
merken dat de energieprijzen omhoog gaan. Daarom zullen we de kachel
wat lager instellen. (Als het kouder wordt, trek dan een warme trui aan).
We denken na wat wij zouden kunnen betekenen voor ouders die het
moeilijk gaan krijgen, of het al moeilijk hebben. Hier worden we
regelmatig voor benaderd. We denken dat we daar niet zo’n helder beeld
van hebben, dus input is zeker welkom. Wat is het waar u zich zorgen om
maakt? Dan kunnen wij weer kijken wat we er mee kunnen en het bij de
betreffende instanties heel concreet neerleggen. Maar we hopen dat we
daarmee gezinnen wat kunnen ontzorgen. Want dat heeft weer invloed
op het welbevinden van de leerlingen.

Maandtekst augustus / september

Spreuken 27:9
De geur van balsem en wierook maakt
gelukkig, maar zoeter voor het hart is
ware vriendschap.

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

Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Prinsjesdag. Alle kinderen zijn vrij.
13.00 -14.00: VSD
Start Beweegwijs
11.30 en 14.30: ouderochtend /-middag peuters
Start Beweegwijs
8.30 uur: Sport met ouders

Studiedag
Maandag is er een studiedag voor het team. Alle kinderen (ook de
peuters) zijn vrij. Het thema van de studiedag is Christelijke didactiek.
Misschien verbaast u dat. Hoe doe je dat; christelijk lesgeven? Volgende
week in dit WeekBlad zullen we u er meer over vertellen.

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

Prinsjesdag
Dinsdag is het Prinsjesdag. Alle basisscholen in Den Haag zijn dan vrij.

Schoolfruit
De komende week (deze keer woensdag, donderdag en vrijdag) is er
schoolfruit:

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

-

Watermeloen
Appel
Peer

https://www.ing.nl/particulier/betaalver
zoek/index.html?trxid=J8FLzcTxpqDATCr
z9hwmTG1KHNNU0vgE

Ouderochtenden
Deze week zijn er ouderochtenden en oudermiddagen voor de ouders van
de peuters. Vrijdag van 11.30 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 15.00 uur. De
ochtend is in het lokaal van de peuters.

Sporten met ouders

Vakantierooster 2022 / 2023

David, de buurtsportcoach, is weer terug van vakantie. Aanstaande Prinsjesdag: dinsdag 20 september 2022
vrijdag, 23 septembe, is er weer sporten voor ouders (zie de flyer Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
onderaan dit WeekBlad)Verzamelen bij de voordeur.
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6
januari 2023
Beweegwijs
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3
Afgelopen dinsdag hebben we als team voor het eerst kennis gemaakt maart 2023
met Beweegwijs. Een extra moment bewegen. Donderdag en vrijdag Paasweekend: 7 t/m 10 april 2023
starten we hiermee met de kinderen. Beweegwijs is buiten, de kinderen Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
hoeven geen gymkleren mee te nemen. Trek wel gemakkelijke schoenen Hemelvaartsweekend: 18, 19 mei 2023
aan en kleding waarin je goed kunt bewegen.
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Het rooster staat op de website: https://tamarschool.nl/praktische- Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus
info/gymmen-en-zwemmen/
2023

55 jaar!
Vandaag vierden wij een heel uniek jubileum. Op onze school met een
super jong team is er ook juf Gonneke. Zij haalt de gemiddelde leeftijd
flink omhoog 😉. Zij valt vaak bij ons in en is al heel vaak een reddende
engel geweest. Dat hebben met name de kinderen van groep 1, 2, en 3
wel gemerkt. Als er een juf ziek was, was er gelukkig juf Gonneke.
Vandaag vierde juf Gonneke haar
jubileum. Zij werkt 55 (!) jaar in het
onderwijs. Vanochtend is zij de
klassen rond geweest. Voor de
kinderen was het een leuke ervaring;
Iemand die al 55 jaar op een school
werkt. Daar kwamen soms leuke
gesprekjes uit voort. Bij de
weeksluiting met
het team mocht
Gonneke
de
kaarsjes van haar feesttaart uitblazen en gaf zij een
getuigenis over haar leven. Om te eindigen met: Het
gaat niet om mij maar aan God alle eer! Prachtig
toch?

BinnenBuiten voor groep 7 en 8 op maandag 3x
Kunst & Cultuur workshops op de Tamarschool
Binnenkort starten we samen met de Haagse organisatie CultuurSchakel
drie workshops met als thema Kunst & cultuur in onze wijk. Hierin gaan
we met kinderen tussen 8 en 12 jaar praten over wat er te doen is aan
culturele activiteiten in onze wijk. We vragen ze om na te denken over
wat zij zelf graag zouden willen doen op dat gebied. Na de workshops
kunnen de kinderen zelf meedoen met de uitvoering van hun plannen.
Wij zetten ons ervoor in om die plannen samen met verschillende

Studiedagen:
maandag 19 september 2022 (ook voor
de peuterschool)
donderdag 3 november 2022
vrijdag 25 november 2022
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)
Vrije middagen (kinderen zijn 12.15 uur
vrij)
Er zijn geen studiemiddagen meer op
vrijdagmiddag. Alleen op deze vrijdagen
zijn de kinderen vanaf 12.15 uur vrij:
maandag 5 december 2022 (sinterklaas)
vrijdag 23 december 2022 (dag voor de
kerstvakantie)
vrijdag 21 april 2023 (Koningsspelen)
vrijdag 7 juli (dag voor de
zomervakantie)
Margedagen groep 1 en 2
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. Hiermee
komen we nog steeds ruimschoots aan

professionals, culturele instellingen en kunstenaars in de wijk voor
elkaar te krijgen.
De workshops en het helpen realiseren van de ideeën worden door het
team van BinnenBuiten van CultuurSchakel gedaan. Het doel van
BinnenBuiten is om culturele activiteiten tijdens schooltijd te verbinden
aan activiteiten in de vrije tijd van de kinderen. Zo komen er steeds meer
culturele activiteiten in de wijk, waar kinderen na schooltijd aan mee
kunnen doen. Kortom: kinderen, hun creatieve ideeën en hun wijk staan
centraal tijdens deze workshops!
Tijdens de workshops van BinnenBuiten leren de kinderen:
- meer over kunst en cultuur in hun wijk,
- hun eigen creatieve en kunstzinnige talenten kennen en
ontwikkelen,
- anders kijken naar hun wijk,
- omgaan met meningen en ideeën die anders zijn dan die van
henzelf,
- een klein onderzoekje uitvoeren onder leeftijdsgenootjes,
- resultaten presenteren,
- ideeën omzetten tot een plan en dat ook echt uitvoeren.
Data & tijden:
Maandag 17 oktober 15.15-16.45uur
Maandag 31 oktober 15.15-16.45uur
Maandag 7 november 15.15-16.45uur
Kijk meer voor meer informatie over het programma BinnenBuiten van
CultuurSchakel op www.cultuurschakel.nl/binnenbuiten
Wij bieden dit aan voor groep 7 en 8. Meer informatie en aanmelden bij
meester Jan: jboer@tamarschool.nl

het aantal uren dat groep 1 en 2 moeten
maken op school.
2. vrijdag 14 oktober 2022
3. vrijdag 11 november 2022
4. vrijdag 16 december 2022
5. vrijdag 23 december 2022 (dag voor
de kerstvakantie)
6. vrijdag 17 februari 2023
7. vrijdag 24 maart 2023
8. vrijdag 26 mei 2023
9. vrijdag 30 juni 2023
Overblijftijden
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.

Kinderboekenweek
Op 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is Giga Groen.
Alvast een voorproefje:
https://www.youtube.com/watch?v=uvyQXqSsF6Y

Stadsspelen Den Haag – dit weekend

Doelbedrag: €5.000,00

€1.172, 50

Stadsspelen Den Haag zijn een jaarlijks, gratis festival waar iedere
Hagenaar twee dagen lang kennis kan maken met het grote
sportaanbod van de stad. Er zijn allerlei beweeg- en sportactiviteiten
voor oud en jong.

Kijk voor meer informatie op de website:
https://www.denhaag.nl/nl/in-destad/sport/stadsspelen-den-haag.htm

Opbrengst acties schoolplein 2022
We kregen een gift van €1.000,00 voor
het schoolplein. Hartelijk dank!

