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Adoptie:
In schoolweek 10 hebben we € 31,45 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

En toch…
(Jeremia 24, 32, 36)
Het gaat helemaal mis. De Babyloniërs vallen
Israël aan, Jeremia zit in de gevangenis. Maar
toch houdt hij hoop. Hij koopt een akker,
omdat hij weet dat er ooit weer leven zal zijn.
Jeremia geeft het niet op. Zelfs niet als de
koning zijn boekrol in het vuur gooit – hij
maakt een nieuwe boekrol, om te laten zien
dat het woord van God altijd doorgaat.
Regel van de week:

Algemeen:
Deze week mogen wij opnieuw twee nieuwe leerlingen verwelkomen. Wiktoria Kos
(groep 4) is vanuit Polen in Nederland komen wonen. Wij wensen haar een mooie tijd
in Nederland en op de Tamboerijn. Nils Zwart (broertje van Mats (groep 3) wordt a.s.
woensdag alweer vier jaar. Hij is al een aantal keer komen wennen, maar vanaf
woensdag hoort hij ‘echt’ bij groep 1. Ook Nils wensen we een fijne schooltijd op de
Tamboerijn.
Misschien is het u al opgevallen, tijdens schooltijd houden wij de blauwe poortdeur zoveel mogelijk gesloten. Deze poortdeur kan van binnenuit altijd worden geopend. U
kunt ten alle tijden aanbellen bij de voordeur. Dit alles voor de veiligheid van de kinderen tijdens schooltijd.
In overleg met de leerkrachten van groep 4 en groep 6 heeft er een formatiewijziging
plaatsgevonden. Juf Annemiek is afgelopen week begonnen met lesgeven aan groep 4
op de donderdag en de vrijdag. Aanstaande donderdag zal zij afscheid nemen van
groep 6. Juf Steffie zal voortaan van maandag t/m vrijdagochtend lesgeven aan
groep 6. Alle ouders van groep 4 en groep 6 hebben hier een brief over ontvangen.
Sinterklaasfeest
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer aangekomen in Nederland. De komende weken zullen op school dan ook in het teken staan van het Sinterklaasfeest.
Op dinsdag 25 november zullen de kinderen van groep 3 een bezoek brengen aan het
Sinterklaashuis in Gorinchem. Zij worden hier om 13.00 uur verwacht, daarom vertrekken zij om 12.50 uur vanaf school. Wilt u hier rekening mee houden en ervoor
zorgen dat uw kind op tijd terug is op school?!
Op donderdag 27 november brengen de kinderen van groep 1 en 2 eveneens een bezoek aan het Sinterklaashuis. Ook zij worden om 13.00 uur verwacht. Voor hen geldt
dat zij rond 12.45 uur vertrekken van school. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd terug
is op school?!
Gedurende de komende weken volgen wij in de (onderbouw)groepen het Sinterklaasjournaal op de voet.

Kinderen en hun sociale talenten:
Samen spelen/werken!
Activiteiten:
Di 18/11: uiterste inleverdatum strookje
voor de voortgangsgesprekken.
Di 25/11: Voortgangsgesprekken
Vr 05/12: Sinterklaasfeest
(’s middags zijn alle kinderen vrij)

Kerstfeest
Dit jaar zullen wij geen kerstmarkt organiseren. Wij hebben gezocht naar een alternatief, in de vorm van een kerstdiner voor de kinderen op school. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u hier meer informatie over.
Voor het kerstfeest zijn wij op zoek naar glazen potjes. U kunt deze inleveren bij juf Esther Westra (groep 3) of juf Marjan Zwart (groep 1).
Mededelingen uit:
Groep 1:

Afwezige Medewerkers:
Di 18/11: Dhr. Niels Verbaas
Do 20/11: Dhr. Niels Verbaas
Gefeliciteerd:
Wo 12/11: Tijn van Eeden (4 jaar)
Ma 17/11: Roksana Neumiler (5 jaar)
Di 18/11: Elise Frans (9 jaar)
Wo 19/11: Nils de Zwart (4 jaar)
Do 20/11: Suzel de Boon (10 jaar)

Groep 3:

- Afgelopen vrijdag mocht u genieten van de prachtige voorstelling
“Fiet wil rennen!”, opgevoerd door de kinderen van groep 1. Wij zijn
op zoek naar foto’s die gemaakt zijn tijdens de voorstelling. U kunt
de foto’s mailen naar info@tamboerijn.nl
- Wie kan ons helpen bij een les handvaardigheid? De les staat gepland op maandagmiddag 24 november vanaf 14.00 uur?

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!
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