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Adoptie:
In schoolweek 25 & 26 hebben we € 27,90 opgehaald voor 2adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Ik houd van jou (week 27)
Lucas 8:1-3; Johannes 19:16-25; 20:1-18
In de week voor Pasen maken we kennis met
Maria van Magdala. Toen zij Jezus de eerste keer
zag, ging het niet goed met haar: Ze was bezeten door zeven demonen, vertelt de Bijbel. Maar
haar ontmoeting met Jezus maakte alles anders.
Ze moest toezien hoe Jezus stierf aan het kruis,
maar zij was ook de eerste die het grote nieuws
van Pasen hoorde: Jezus is opgestaan, hij leeft!
Herkennen
Lucas 24:13-35 (week 28)
Twee mensen zijn op weg naar Emmaüs. Ze
praten over alles wat er met Jezus gebeurd is. Is
dat nu allemaal voorbij? Jezus zelf loopt met hen
mee, maar ze herkennen hem niet. Pas als hij
een gebed uitspreekt en brood breekt, zien ze
het. Jezus leeft.
Regels van de week:

Kinderen en hun sociale talenten:
Een keuze maken
Activiteiten:
Wo 01/04: Kleutergym in de sportzaal
Do 02/04: Paaslunch
Vr 03/04: Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Ma 06/04: 2de Paasdag (kinderen vrij)
Di 07/04: MR-overleg
Afwezige Medewerkers:
Di 31/03: Dhr. Niels Verbaas
Di 31/03: Juf Margret van de Mooren
Do 02/04: Dhr. Niels Verbaas (vanaf 13.00 uur)
Do 09/04: Dhr. Niels Verbaas
Vr 10/04: Dhr. Niels Verbaas (’s middags)

Do 02/04: Indy Bakar (5 jaar)
Vr 03/04: Hester Meuzelaar (11 jaar)
Zo 05/04: Imane Lamrini (8 jaar)

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op Maandag 13 april verschijnt de volgende editie.
Pasen:
De komende dagen staat op school het traditionele Paasverhaal centraal.
Zoals gebruikelijk zullen we de donderdag voor Pasen (2 april) in samenwerking met
de Oudercommissie een Paaslunch organiseren. Alle kinderen eten dan tussen de
middag op school, de kinderen hoeven geen eten mee te nemen. Wij kijken uit naar
een gezellige lunch, waar jong en oud met elkaar zullen genieten van lekkere broodjes.
De kinderen zijn gewoon om 15.00 uur uit, waarna ze kunnen genieten van een lang
weekend. De school is dicht van vrijdag 3 april t/m maandag 6 april.
Mededelingen:
Afgelopen woensdag is Juf Nanine Riemens (groep 4) bevallen van een gezonde
dochter: Zij hebben haar de naam Lotte gegeven. Wij willen juf Nanine en haar man
van harte geluk wensen met de geboorte van dit wondertje!
Op vrijdag 27 maart j.l. heeft groep 5 pannenkoeken gebakken voor de bewoners in
het zorgcomplex ‘Steijndeld’. Foto’s kunt u terugvinden op de website van de school:
nieuws » fotoalbums (hier vindt u overigens nog meer fotoalbums terug).
Uit het tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de kinderen de toiletten erg
vies vinden. Daarom willen wij een zero-tolerance-project invoeren. Op de ingang van
elke toiletgroep zal komende maand een camera worden geplaatst, zodat wij met
behulp van de beelden kunnen achterhalen welke kinderen er naar de wc zijn geweest. Bij een natte toiletbril of een plas op de grond, kunnen we de ‘dader’ sneller
vinden. Waarna er een gepaste maatregel zal volgen. Bij herhaaldelijk wangedrag, zal
de straf strenger worden. Daarnaast zullen wij controleren of de leerlingen wel netjes
hun handen wassen. Zo hopen wij de toiletten schoon en hygiënisch te houden.
Wanneer u het rapport nog niet heeft ingeleverd, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen.
Avondvierdaagse:
Leontien van Honk heeft aangegeven dat zij samen met Leontien de Bruin, onder
voorbehoud, de organisatie van de avondvierdaagse op zich wil nemen. Zij zullen zich
voornamelijk richten op de ‘regelzaken’ voorafgaande aan de avondvierdaagse.
Voor de verantwoordelijkheden tijdens de avondvierdaagse zelf, zijn zij op zoek naar
‘groepsverantwoordelijken’. Zij zoeken dus uit elke groep één of meerdere ouder(s)
die de verantwoordelijkheid van de groep van hun zoon of dochter op zich wil(len)
nemen tijdens de avonden. Alleen groepen met een ‘groepsverantwoordelijke’ kunnen deelnemen aan de avondvierdaagse onder de ‘vlag’ van school. Voor opgave of
meer informatie kunt u contact opnemen met Leontien van Honk: leontienvanhonk@hotmail.com / 06 437 636 17.
Als school zijn wij erg blij met het aanbod van deze dames, dankzij hun inzet hoeft
deze mooie schoolactiviteit niet verloren te gaan.
Koningsspelen:
Op vrijdag 24 april vinden dit jaar de Koningsspelen plaats. Graag willen wij hier als
school aan deelnemen. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van de hulp van ouders. Mocht
u op vrijdagochtend 24 april een groepje kunnen begeleiden of bij een activiteit staan,
dan horen wij dit graag. U kunt zich opgeven bij mij (dit kan ook door te antwoorden
op deze mail).
Mochten wij genoeg hulp krijgen, dan hoort u zo spoedig mogelijk wat er van u verwacht wordt.

Ma
06/04: Max de
Mededelingen
uit:Bruin (6 jaar)
Ma 06/04:
Tom3:de Bruin (6- jaar)
Groep
Donderdag 19 maart gaan wij met groep naar de bibliotheek. Dit
Nikki de Man (7 jaar)
bezoek is onder schooltijd.
Vr 10/04: Hannah de Groot
(7 jaar)
- Op
maandag 23 maart brengen wij een bezoek aan de brandweerMeike de Groot (7 jaar)

kazerne, deze ochtend zullen wij niet gymmen.
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Mededelingen uit:
Groep 1:

- Op donderdag 2 april geven wij alle Paaswerkjes mee naar huis, wilt u zorgen voor een grote tas (voorzien van naam)?

Groep 1 en 2:

- Op woensdag 1 april zullen wij starten in de gymzaal aan het Heerenlaantje.
- Graag bezoeken wij op woensdag 8 april de Kinderboerderij in Gorinchem. Hiervoor zoeken wij ouders
die kunnen rijden en vervolgens een groepje kunnen begeleiden. Bij onvoldoende begeleiding kan dit uitstapje helaas niet door gaan. Opgeven kan bij de groepsleerkrachten.

Groep 3:

- Op donderdag 2 april geven wij alle Paaswerkjes mee naar huis, wilt u zorgen voor een grote tas (voorzien van naam)?
- Er staan weer nieuwe foto’s op de website.

Groep 7 en 8:

- Op woensdag 1 april zullen de meisjes van groep 7 en 8 de regionale kampioenschappen spelen bij het
Johan Cruyff toernooi. Heel veel succes gewenst.
- Op woensdag 8 april zijn wij uitgenodigd om ‘Game On’ te bezoeken, de technische beurs in de evenementenhal te Gorinchem. Dit belooft weer een mooie belevenis te worden. Om op tijd te kunnen komen
voor het programma moeten we echter al om 8.15 uur met de bus mee. Daarom worden de kinderen
voor één keer om 8 uur al op school verwacht. De kinderen zullen rond 12.00 uur weer terug zijn bij
school, hierna mogen zij naar huis. Wanneer uw kind op school opgevangen moet worden tot 12.30 uur,
dan horen wij dit graag.
- Ook ouders kunnen samen met hun kind deze beurs bezoeken. De avondmarkt vindt plaats op 8 april van
19.00 tot 21.00 uur. Hierover ontvangt uw kind deze week meer informatie.

Oudercommissie:

-

Ongeveer 75 % van alle ouders hebben de ouderbijdrage betaald. Enkele ouders zelfs meer dan het
voorgeschreven bedrag. Hiervoor dank! De ouders die er door omstandigheden nog niet aan toe zijn
gekomen ontvangen deze week een herinnering. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om
de bijdrage te betalen, dan kunt u dit bij mij aangeven. Samen komen we hier wel uit! Voor kinderen die
later zijn ingestroomd is er een aangepaste ouderbijdrage gerekend.
Mocht in uw herinnering niet het IBAN nummer staan vermeld: NL74ABNA0472207547 t.n.v. Basisschool de Tamboerijn.

Rest mij nog u fijne Paasdagen te wensen!
Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

De koffie en thee staat klaar! | Welkom!

