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Adoptie:
In schoolweek 18 en 19 hebben we € 89,85 opgehaald voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Is hij wel goed? (week 20)
Johannes 7:1-17; 8:1-20
Jezus gaat naar het Loofhuttenfeest en onderwijst de mensen. Sommige mensen vragen zich
af waar hij het vandaan haalt. Later wordt een
vrouw bij hem gebracht die iets verkeerd gedaan
heeft. Jezus zegt dat degene die nog nooit iets
verkeerd gedaan heeft, moet beginnen met
straffen. Niemand veroordeelt haar – ook Jezus
niet.
Kijk dan zelf! (week 21)
Johannes 9
Een man wordt genezen van zijn blindheid. Maar
de mensen kunnen het zich nauwelijks voorstellen. Ze vragen zich af of hij het wel echt is, en of
hij wel echt blind geweest is..
Regels van de week:

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op Maandag 16 februari verschijnt de volgende editie.
Mededelingen:
Aanstaande woensdag wordt Wessel Boer (broertje van Isis uit groep 4) vier jaar. Fijn dat jij
dan eindelijk ook bij ons op school komt, Wessel. Wij wensen jou een fijne (school)tijd toe
op De Tamboerijn.
De afgelopen weken hebben een aantal groepen, met veel plezier, een theatervoorstelling
bezocht. Volgens groep 5 was het zelfs HEEL ERG LEUK. De komende weken staan de
laatste voorstellingen op het programma (zie de activiteitenkalender links van deze
nieuwsbrief).
Vrijdag 6 februari zal, zoals eerder aangekondigd, de schoolfotograaf op bezoek komen.
Wij hopen weer op mooie foto’s!
Het eerste half jaar van dit schooljaar zit er alweer op. Op vrijdag 13 februari zullen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar ontvangen. Zoals ieder jaar zullen hierop volgend de rapportgesprekken plaatsvinden. In de jaarkalender stonden deze gepland op
dinsdag 17 februari. Door studie- en andere verplichtingen van leerkrachten zullen er een
aantal groepen genoodzaakt zijn uit te wijken naar maandag 16 februari.
Op maandag 2 februari ontvangt u een uitnodiging voor deze gesprekken. Wanneer u de
strookjes voor donderdag 5 februari a.s. inlevert, ontvangt u in de loop van volgende week
een antwoordstrook met de datum en tijd van uw gesprek. Alle ouders worden uitgenodigd. Wanneer u geen strookje inlevert, zullen wij een tijd voor u inroosteren.
De afgelopen twee jaar hebben wij een traject gevolgd bij OinO op het gebied van zelfstandig werken en coöperatieve (samenwerkings)werkvormen. De ondersteuning van
OinO is nu afgerond, maar de resultaten zijn zichtbaar in de klassen. In alle klassen wordt
gewerkt met dag- / weektaken en regels voor zelfstandig (ver)werken. Dit zorgt niet alleen
voor zelfstandigheid bij de kinderen, maar ook voor een stuk uitdaging op niveau.
De komende jaren zullen wij deze werkwijze blijven uitbreiden en daarnaast zullen wij blijvend kijken hoe we de coöperatieve werkvormen een nog betere plaats binnen ons onderwijs kunnen geven.
Mededelingen uit:
Groep 1 en 2:

Kinderen en hun sociale talenten:
Een taak uitvoeren / voor jezelf opkomen.
Activiteiten:
Ma 02/02: Theaterbezoek groep 7/8
Wo 04/02: Gymmen in de sportzaal aan het
Heerenlaantje: groep 1 en 2
Vr 06/02: Schoolfotograaf
Ma 09/02: Theaterbezoek groep 1 t/m 3
Wo 11/02: Groep 7/8 fietsen mee (GIPS-project)
Vr 13/02: Theaterbezoek groep 6
Uitreiking rapport 1
Ma 16/02: Rapportgesprekken
Di 17/02: Rapportgesprekken
Afwezige Medewerkers:
Ma 02/02: Dhr. Niels Verbaas (middag)
Do 12/02: Dhr. Niels Verbaas
Juf Margret v/d Mooren (deel ochtend)

Wo 04/02: Wessel Boer (4 jaar)
Za 07/02: Mees Vernhout (11 jaar)
Zo 08/02: Dhr. Niels Verbaas

- Woensdag 4 februari starten wij in de gymzaal aan het Heerenlaantje.

Groep 3:

- Aanstaande donderdag, 5 februari, start meester Bjärne met zijn stage
onderwijsassistent in groep 3. Op donderdag en vrijdag zal hij juf Esther ondersteunen in groep 3.
- Donderdag 19 februari gaan wij voor een culturele activiteit naar de
Limonadebrigade, in de bibliotheek. Wij zoeken nog drie ouders die
ons willen helpen.

Groep 6:

- Donderdagochtend 5 februari staat er een activiteit gepland in de bibliotheek. Dit vindt plaats onder schooltijd.

Groep 7/8:

- Op woensdag 11 februari hopen wij mee te doen aan het GIPS-project.
Deze activiteit vindt plaats in het Lingegebouw. Hier vinden op dit
moment echter werkzaamheden plaats, wanneer deze uitlopen zal het
project worden uitgesteld. Voor deze activiteit zoeken wij, onder
voorbehoud, op 11 februari drie hulp(groot)ouders. Alle kinderen worden deze woensdag met de fiets op school verwacht.

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Wo 11/02: Beyonce Netze (11 jaar)
Sanne Steenbergen (11 jaar)
Vr 13/02: Sebastian Jansen (6 jaar)
Za 14/02: Mila Dekker (12 jaar)

