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Adoptie:
In schoolweek 27 & 28 hebben we € 41,35 opgehaald voor 2adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Zag je het nou?
(week 29)
Johannes 20:19-29, 21:1-14
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en wenst hen
vrede. Tomas is er niet bij; als hij het van de
anderen hoort, kan hij het niet geloven. Pas als
hij met eigen ogen ziet dat Jezus leeft, weet hij
het zeker. Later verschijnt Jezus bij het meer van
Tiberias. Als een van de leerlingen hem herkent,
springt Petrus meteen in het water om naar hem
toe te gaan.
Een ander mens
(week 30)
Handelingen 9:1-19, 14:8-18, 28:16-31
Saulus moet niets hebben van de mensen die in
Jezus geloven, hij zit achter hen aan. Maar onderweg spreekt Jezus hem aan. Saulus wordt een
ander mens, later verandert zijn naam in Paulus.
Samen met Barnabas geneest hij een man die
niet kan lopen. De mensen denken dat Paulus en
Barnabas Griekse goden zijn, maar zij vertellen
juist over de God die alles gemaakt heeft.
Regels van de week:

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op Maandag 11 mei verschijnt de volgende editie.
Mededelingen:
Regelmatig ontvangen wij van ouders vragen over zaken die al zijn medegedeeld in de
nieuwsbrief. Dit kan betekenen dat u de nieuwsbrief niet (altijd) ontvangt of dat u mogelijk
vergeet belangrijke data in de agenda te schrijven. Wij gaan er natuurlijk van uit dat u de
nieuwsbrief elke twee weken trouw leest ?! Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen geeft
u dit dan aan ons door. Op de website kunt u altijd alle nieuwsbrieven terugvinden.
Op de website vindt u bij veel groepen ook informatie en fotoreportages van bijzondere
gebeurtenissen. Het is zeker de moeite waard om regelmatig even te kijken op onze
schoolwebsite.
Mocht u verder vragen en/of opmerkingen hebben over het schoolbeleid, weet dan dat
mijn deur altijd voor u openstaat. Ik ga graag met u in gesprek.
Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april vinden de CITO entree- en eindtoets
plaats voor groep 7 en 8. Wij vragen dan ook alle ouders en kinderen om stil te zijn in en
rond de school. Natuurlijk wensen wij alle kinderen van groep 7 en 8 veel succes bij de
toets!
Er is bij een leerling roodvonk geconstateerd. Op de website van het RIVM kunt u de symptomen vinden, die behoren bij roodvonk: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Roodvonk.
Vanaf woensdag 15 april staan wij geen wave/skateboards meer toe in en rondom het
schoolgebouw. Niet alleen wordt het gevaarlijk op het schoolplein nu er steeds meer kinderen met een board naar school komen, ook hebben wij geen plaats om de boarden onder schooltijd veilig weg te zetten. Wij hopen op uw begrip.
Koningsspelen:
Op vrijdag 24 april hopen wij de Koningsspelen te kunnen vieren. WIJ ZIJN NOG OP ZOEK
NAAR HULP(GROOT)OUDERS. Voornamelijk voor de onderbouw.
De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn om 11.30 uur vrij, eventueel is er opvang tot 12.00 uur
(wilt u dit vooraf aangeven?). De kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn om 12.00 uur vrij, zij kunnen om 12.00 uur opgehaald worden bij de handbalvereniging Achilles.
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de Koningsspelen.

Nieuws van de oudercommissie:
Een aantal ouders heeft nog steeds de bijdrage van de TSO van oktober niet betaald, ondanks herhaalde aanmaningen. Wij vragen u met klem deze binnen een week te betalen.
Nog voor de meivakantie hopen wij u de factuur voor het schoolreisje of kamp te kunnen
sturen. Wij willen hier u aandacht vragen voor een tijdige betaling.

Kinderen en hun sociale talenten:
Opkomen voor jezelf
Activiteiten:
Di 21/04: Cito Entree- en Eindtoets (gr 7 en 8)
Wo 22/04: Cito Entree- en Eindtoets (gr 7 en 8)
Do 23/04: Cito Entree- en Eindtoets (gr 7 en 8)
Vr 24/04: Koningsspelen (kinderen ’s middags vrij)
27/04 – o8/05: Meivakantie (school dicht)

Avondvierdaagse:
Het is heel fijn om te kunnen mededelen dat de Avondvierdaagse onder de ‘vlag’ van de
Tamboerijn door kan gaan. Dankzij de inzet van Leontien Honk (groep 5 en 2), Leontine de
Bruin (groep 2), Richard van Eeden (groep 3 en 1) en een aantal ouders die zich hebben opgegeven als klassenverantwoordelijke. Zo blijft deze schoolactiviteit toch bestaan! Later
dit jaar ontvangt u meer informatie over de Avondvierdaagse.
Mededelingen uit:
Alle groepen:
Groep 7 en 8:

Afwezige Medewerkers:
Do 16/04: Dhr. Niels Verbaas
Di 21/04: Dhr. Niels Verbaas (ochtend)
Do 23/04: Dhr. Niels Verbaas

- Wilt u uw kind donderdag 23 april een grote tas meegeven voorzien
van naam.
- Op woensdag 1 april speelden de meiden uit groep 8 de kwartfinales
van de regionale kampioenschappen bij het Johan Cruyfftoernooi. Zij
wonnen deze finales niet, maar werden wel beloond met de ‘respect
award’. Een geweldige prestatie!

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Di 14/04:

Minke van Donk (9 jaar)
Lisanne van Harten (5 jaar)
Bruno Piotrowski (5 jaar)
Wo 15/04: Juf Marjan Zwart-de Wit
Ma 20/04: Massimo Bras (12 jaar)

Vr
Di
Vr
Za

24/04:
28/04:
01/05:
02/05:

Juf Regine van Leeuwen
Flynn Stavast (6 jaar)
Ties Scherpenzeel (11 jaar)
Flint van den Bos (6 jaar)
Lana Dekker (7 jaar)
Jelle Tuinenburg (11 jaar)

Zo
Wo
Do
Vr
Zo

03/05:
06/05:
07/05:
08/05:
10/05:

Wilson Tang (10 jaar)
Mats de Wolff (6 jaar)
Qian Hamouti (4 jaar)
Juf Annemiek van Riezen
Mauro Breukers (4 jaar)
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Programma onderbouw groep 1 t/m 4:
Tijd:
08.30 – 11.30 uur (De kinderen zijn een half uur eerder uit)
Locatie: CBS De Tamboerijn (Westerstraat 3)
Wat:

Spellencircuit op en rondom de school

Elke groep zal verdeeld worden in kleine groepjes. Vervolgens is er een spellencircuit uitgezet in de school en op het schoolplein.
De kinderen gaan in groepjes langs de verschillende spellen.
08.30 uur:

De leerlingen gaan naar hun eigen groep

08.40 uur:

Gezamenlijk uitvoeren van het lied ‘energie’ van kinderen voor kinderen op het schoolplein
U bent van harte uitgenodigd op de Stadswallen om te kijken naar het optreden.

08.50 uur:

Terug naar het klaslokaal.
Hulpouders/leerlingen gaan naar hun eigen onderdeel of naar het lokaal om groepjes te begeleiden.

09.00 uur:

Start spellencircuit (de oudercommissie zorgt voor drinken en een versnapering).

11.15 uur:

Terug naar het klaslokaal voor de afsluiting van de dag.

11.30 uur:

De leerlingen worden opgehaald door de ouders en hebben meivakantie.
Wanneer het nodig is dat wij uw kind opvangen tot 12.00 uur, dan horen wij dit graag.

Programma bovenbouw groep 5 t/m 8:
Tijd:
09.00 – 12.00 uur (De kinderen beginnen een half uur later)
Locatie: Handbalvereniging ‘Achilles’ (Bataafsekade 6a) – vlak bij Piratenland
Wat:

Een sportdag gericht op handbal.

Tijdens deze ochtend maken de kinderen kennis met handbal. Door verschillende oefeningen leren zij beter met een bal om te kunnen
gaan. Vervolgens zullen zij een aantal kleine wedstrijden spelen.

09.00 uur:

De kinderen worden verwacht bij de handbalvereniging.
Eventueel kan uw kind met de leerkrachten mee fietsen … wilt u het vooraf aangeven wanneer dit nodig is?

09.15 uur:

Start handbal gerelateerde oefeningen

10.30 uur:

Pauze (de oudercommissie zorgt voor drinken en een versnapering).

12.00 uur:

De leerlingen worden opgehaald door de ouders en hebben meivakantie.
Wanneer het nodig is dat uw kind met de leerkrachten mee terugfietst naar school, dan horen wij dit graag vooraf.

De koffie en thee staat klaar! | Welkom!

