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Adoptie:
In schoolweek 16 en 17 hebben we € 74,35 opgehaald voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Dat is het verschil (week 18)
Johannes 2:13-25; 4:1-42
Op het tempelplein is het een drukte van belang.
Er staan marktkooplui, geldwisselaars… Jezus
maakt duidelijk dat er verschil is tussen een tempel
en een markt. Later ontmoet hij een Samaritaanse
vrouw. De verschillen tussen joden en Samaritanen
zijn niet belangrijk. Het verschil tussen gewoon
water en ‘levend water’, dát is wel belangrijk.

Dit is het moment (week 19)
Johannes 4:46-54; 5:1-23
Een man zit al achtendertig jaar te wachten. Als
het water van het bad in beweging komt, moet hij
er zo snel mogelijk in zien te komen; dan zal hij
beter worden. Maar iemand anders is hem steeds
voor. Zal dat ene langverwachte moment ooit nog
komen? Dan komt Jezus voorbij. Dat is het moment waarop zijn leven verandert – maar op een
andere manier dan hij ooit gedacht had.

Regel van de week:

Kinderen en hun sociale talenten:
Een taak uitvoeren.
Activiteiten:
Wo 21/01: Voorleesontbijt
Do 22/01: Studiemiddag. Alle kinderen zijn
vanaf 12.00 uur vrij!
Ma 26/01: Theaterbezoek groep 4
Vr 30/01: Theaterbezoek groep 5
Afwezige Medewerkers:
Vr 23/01: Dhr. Niels Verbaas (vanaf 9.30 uur)
Do 29/01: Dhr. Niels Verbaas

Di 20/01: Pien Boschhuizen (5 jaar)
Vr 23/01: Berdine Boomsma (4 jaar)

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op Maandag 2 februari verschijnt de volgende editie.
Mededelingen:
Wij heten Berdine Boomsma van harte welkom bij ons op school. Zij is al een aantal
dagen komen wennen, vanaf vrijdag 23 januari hoort zij echt bij groep 1. Berdine, wij
wensen jou en je ouders een hele fijne tijd toe op De Tamboerijn.
De komende weken zullen alle groepen een theatervoorstelling bezoeken. Elk jaar
organiseert Gorinchem Beweegt (in opdracht van de gemeente) een aantal voorstellingen voor de scholen in Gorinchem. Alle voorstellingen vinden plaats onder schooltijd op verschillende plaatsen in Gorinchem. In de activiteitenkalender links van de
nieuwsbrief zullen alle theatervoorstellingen worden vermeld.
Zoals al in de jaarkalender stond vermeld, is er donderdagmiddag 22 januari een
studiemiddag. Alle kinderen zijn deze dag vanaf 12.00 uur vrij.
Op vrijdag 6 februari komt de schoolfotograaf. Er zullen dan individuele foto’s, broertjes&zusjes-foto’s en groepfoto’s worden genomen. De foto’s zijn alleen voor kinderen die op school zitten. Om de kosten voor schoolfoto’s voor alle ouders zo laag
mogelijk te houden, hebben wij een pakket moeten afsluiten waarbij er twee keer foto’s in het voorjaar en twee keer foto’s in de wintermaanden genomen worden.
Er is geen aankoopverplichting, vindt u de foto’s niet mooi dan hoeft u deze niet te
kopen, maar dient u wel de foto’s te retourneren. De groepsfoto’s zullen betaald worden door de oudercommissie en worden toegevoegd aan het schoolrapport.
Groep 1 en 2 - Boekenpret
Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat
je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te
stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en
de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.
In samenwerking met de bibliotheek van Gorinchem zullen de groepen 1 en 2 ook dit
jaar weer deelnemen aan het project: Boekenpret.
Groep 1 zal de komende weken werken over het boek ‘Schatje en Scheetje’. Elk kind
krijgt het boek mee naar huis, wij hopen dat u tijd vrij kunt maken om dit boek enkele
keren aan uw kind voor te lezen.
Groep 2 start in de eerste week van februari met het project, zij gaan werken over het
boek: ‘Kikker is Kikker’. Ook in groep 2 krijgen de kinderen het boek mee naar huis.
Voorleesontbijt
Tijdens de nationale voorleesdagen zal Howard Ralph Sidney
Komproe, een Nederlands stand-upcomedian en stemacteur van
Surinaamse afkomst, bekend van radio en televisie, komen voorlezen. Dit jaar zullen de kinderen niet op school ontbijten, wel krijgen
zij van de ouder commissie allemaal een kaasstengel.
Howard zal eerst de kinderen uit groep 1 t/m 4 voorlezen uit het
boek: ‘Boer Boris gaat naar zee’. Vervolgens zal hij de kinderen uit
groep 5 t/m 8 voorlezen uit het boek: ‘Mees Kees’.
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