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Adoptie:
In schoolweek 4 hebben we €42,75 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Stop!
Exodus 5:1-11, 7:26-8:11 en 12
Mozes en Aäron gaan naar de farao om hem
te zeggen dat het zo niet langer kan. De
farao wil niet luisteren en er komen plagen
in het land. Uiteindelijk moet de farao zijn
slaven laten gaan.
Regel van de week:

Kinderen en hun sociale talenten:
Ervaringen delen
Activiteiten:
Di 30/09: Studiemiddag. Alle kinderen zijn
vanaf 12.00 uur vrij
Wo 01/10: Groep en 1 & 2: Gymnastiek aan het
Heerenlaantje.
Vr 03/10: Dag van de leraar.
Wo 15/10: Open Huis + Projectavond.

Algemeen
Aanstaande vrijdag vieren wij de dag van de leraar. Ik hoop van harte dat u meedoet
aan de actie die is opgezet ...
Ook zal deze dag de Kinderboekenweek feestelijk worden geopend. Wij doen dit gezamenlijk in het speellokaal.
De afgelopen weken zijn er weer veel koptelefoons bij de computers ‘gesneuveld’, dit
wordt onderhand een dure kostenpost. Daarom ontvangen alle kinderen van groep 3
t/m 8 deze week hun eigen persoonlijke oordopjes. Bij veel computerprogramma’s
hebben de kinderen geluid nodig. Wij hopen op deze manier de kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen ‘koptelefoon’. Ook hygiëne speelt een rol.
Alle kinderen krijgen eenmalig een set. Wanneer zij deze kwijt- of stukmaken dienen
de kinderen zelf te zorgen voor nieuwe oordopjes.
Deze zijn tegen een betaling van €1,50 bij de school verkrijgbaar.
Waarom een gezonde school?
In de wandelgangen heb ik gehoord dat een aantal ouders zich afvraagt waarom De Tamboerijn een gezonde school wil worden.
Ten eerste geloven wij dat gezonde kinderen beter in hun vel zitten en beter zullen presteren
op school. Onderzoek dat hierna gedaan is, onderstreept onze aanname. Daarom willen wij
dit graag in ons beleid verankeren. Ten tweede zijn wij een partnerschap aangegaan met
Gorinchem Beweegt, een van de voorwaarden die Gorinchem Beweegt hierbij heeft gesteld is
dat wij in de toekomst een gezonde school worden. Door het partnerschap kunnen wij zonder
kosten extra activiteiten op school laten uitvoeren door professionals op het gebied van sport
en cultuur. Denk aan (extra ) gymlessen gegeven door een sportclub, speciale activiteiten
tijdens de handvaardigheidles, etc.. Ook ondersteunt Gorinchem Beweegt ons bij het opstellen van het gezonde school beleid en ouderparticipatie. Ten derde wil de Gemeente Gorinchem dat alle scholen in de toekomst een gezonde school.
Kortom genoeg redenen om een gezonde school te willen worden. Wij willen zeker geen
school worden die met een vinger wijst naar alles wat slecht is. Chips, patat en een lekkere
koek in de pauze zijn lekker en zeker geen probleem. Welwillen wij u er op attent maken dat er
ook alternatieven zijn die zeker net zo lekker smaken. Daarnaast is afwisseling erg goed voor
kinderen. Daarom: een gezonde school.
Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben rondom de plannen, dan bent u van harte uitgenodigd om dit met mij te bespreken.
Mededelingen uit:
Groep 2:

Groep 3:

- Dinsdagochtend mogen wij op bezoek bij boekhandel “De Mandarijn”, hier mogen wij kennis maken met Dieter en Ingrid Schubert.
Zij hebben al heel veel kinderboeken geschreven en geïllustreerd.
Het bezoek staat gepland tot 12.00 uur, wij zijn dus iets later terug bij school.

Groep 5:

- Wij zijn op zoek naar oude lappen, T-shirts e.d.
- Ook zoek wij lege Olvaritpotjes (6-8 maanden).

Groep 7/8:

- De leerlingen die vrijdagavond meedoen aan de schoololympiade
hebben hierover informatie ontvangen van dhr. De Leeuw.

Afwezige Medewerkers:
Ma 29/09: Juf MarjanZwart
Do 02/10: Dhr. Niels Verbaas
Gefeliciteerd:
Ma 29/09: Freek Couwenberg (6 jaar)
Cecilia van Straalen (6 jaar)
Wo 01/10: Loïs Parent (5 jaar)
Do 02/10: Mayra van Oord (12 jaar)
Zo 05/10: Jelte Bakker (10 jaar)
Thijmen Bakker (10 jaar)
Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

- Herhaling: Welke ouder kan ons op maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag helpen met computeren van 14.00-15.00 uur?
(Eventueel om de week).

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Dinsdagmiddag 30 september is er een studiemiddag voor de leerkrachten.
ALLE KINDEREN ZIJN DAN VANAF 12.00 UUR VRIJ!

