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Adoptie:
In schoolweek 11 hebben we € 34,55 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Ben je er klaar voor?
Mattheüs 21:28-32, 25:1-13, 25:14-30
Jezus vertelt verhalen over het Koninkrijk van
God. Daar kun je zelf aan meewerken, net als
de jongen die zijn vader ging helpen op het
land. En net als de knechten die aan het werk
gingen met het geld waar ze op moesten
passen. Ben je er klaar voor, net als de meisjes die olie hadden voor hun lampen?
Regel van de week:

Kinderen en hun sociale talenten:
Samen spelen/werken!
Activiteiten:
Di 25/11: Voortgangsgesprekken
Wo 03/12: Pietengym voor groep 1, 2 en 3
Vr 05/12: Sinterklaasfeest
(’s middags zijn alle kinderen vrij)
Afwezige Medewerkers:
Ma 24/11: Dhr. Niels Verbaas (vanaf 10.00 uur)
Gefeliciteerd:
Za 29/11: Helen de Graaf (6 jaar)

Algemeen:
Deze week is de regel van de week: ‘Op tijd komen’. Nu de blauwe poortdeur
tijdens schooltijd dicht is, moet uw kind aanbellen wanneer hij/zij niet op tijd
is. Dit is niet alleen vervelend voor uw kind, maar ook voor de leerkrachten die
de deur moeten openen (en hun klas even alleen moeten laten). Graag starten
wij om 8.30 uur met de lessen!
Morgen vinden de voortgangsgesprekken plaats. Als het goed is heeft u afgelopen week een antwoordstrook ontvangen met daarop de tijd en de plaats
van het gesprek. Mocht u deze niet hebben ontvangen, wilt u dan contact met
school opnemen? Wij kijken uit naar goede inhoudsvolle gesprekken.
Sinterklaasfeest
Herhaling: 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 woensdag 26 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun
schoen zetten! We hopen dat er die nacht genoeg Pieten zijn om alle schoenen te vullen. Wilt u er rekening mee houden dat de school om deze reden op
donderdagochtend pas om 8.25 uur opengaat?!
Op donderdag 27 november brengen de kinderen van groep 1 en 2 eveneens
een bezoek aan het Sinterklaashuis. Ook zij worden hier 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?!
Op donderdag 27 november wil de ouderraad 's ochtends met de onderbouw
en 's middags met de bovenbouw pepernoten bakken.
Op woensdag 3 december is er Pietengym voor de groepen 1 t/m 3. Om 8.30
uur worden de kinderen uit groep 1 en 2 verwacht in de gymzaal aan het Heerenlaantje. Groep 3 zal rond 9.30 uur met de juf naar de gymzaal lopen. De
kinderen mogen natuurlijk hun pietenpak aan. (Denkt groep 3 er ook aan om
gymschoenen mee te nemen?!)
Kerstfeest
Kerst lijkt nog ver weg, maar wanneer we de Sint hebben uitgezwaaid, breken
de gezellige Kerstdagen binnen no-time aan.
Dit jaar vieren we het Kerstfeest op een andere manier, namelijk met een
Kerstdiner op school. In de bijlage vindt u hier meer informatie over.

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

CBS De Tamboerijn | Westerstraat 3 | 0183-632465 | www.tamboerijn.nl | info@tamboerijn.nl

