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Adoptie:
In schoolweek 20 en 21 hebben we € 93,25 opgehaald voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Liefde is alles (week 22)
Johannes 10 & 15
Jezus vertelt wie hij is. Hij lijkt op een herder, die
zorgt voor zijn schapen. En op een wijnstok, die
de druiven laat groeien. Hij roept zijn volgelingen
op om te leven met liefde.
‘Ik dacht dat ik je kende’ (week 23)
Lucas 2:40-52; Johannes 2:1-11 en 19:25-27
Maria is de moeder van Jezus, zij kent hem al
vanaf het allereerste begin. Maar misschien
heeft ze zich ook weleens afgevraagd: Hoe goed
ken ik hem eigenlijk? De weg die Jezus ging was
zelfs voor haar niet altijd te volgen. Ze raakte
hem kwijt toen hij als twaalfjarige naar de tempel ging. Ze was erbij toen Jezus water in wijn
veranderde, bij de bruiloft in Kana. Uiteindelijk
moest ze toezien hoe haar zoon stierf aan het
kruis.
Regels van de week:

Kinderen en hun sociale talenten:
Voor jezelf opkomen.
Activiteiten:
Ma 16/02: Rapportgesprekken
Di 17/02: Rapportgesprekken
Vr 20/02: Schoolfoto mee naar huis.
Vr 20/02: Midddag vrij (alle kinderen vrij)
23/2-27/2: Voorjaarsvakantie
Wo 04/03: Groep 1 en 2 start in de gymzaal
Wo 04/03: Johan Cruyff toernooi dames gr 7/8
Wo 11/03: Groep 7/8 fietsen mee (GIPS-project)
Afwezige Medewerkers:
Di 17/02: Juf Margret v/d Mooren
Dhr. Niels Verbaas

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op Maandag 2 maart verschijnt de volgende editie.
Mededelingen:
Op maandag 9 februari is Cato Jagtenberg geboren. Zij is het zusje van Bibi (groep
8) en Sterre Zwart (groep 5). Wij wensen Esther, Hans, Bibi en Sterre veel geluk en
liefde met de kleine Cato.
Op maandag 16 en dinsdag 17 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Wij kijken
weer uit naar mooie gesprekken die gaan over de ontwikkeling van uw kind(eren). Afgelopen vrijdag ontving u een brief over de aangepaste normen van de cito-toetsen.
Uw kind kan dus een lagere cito-score op zijn/haar rapport vermeld hebben gekregen,
ondanks dat er voldoende groei is te zien. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan
kunt u altijd terecht bij de leerkracht, de intern begeleider of bij mij.
Op vrijdag 20 februari krijgen de kinderen de schoolfoto mee naar huis. Vorig schooljaar kwamen een aantal ouders de foto’s verfrommeld onder in de schooltas tegen …
met elkaar kunnen we zorgen dat de foto’s dit jaar netjes blijven !
Na het ontvangen van de schoolfoto begint de voorjaarsvakantie, de kinderen van
groep vijf t/m acht zijn deze middag vrij. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en
hopen iedereen op 2 maart weer gezond op school terug te zien.
Dinsdag 3 maart wordt Samüel Gba alweer 4 jaar. Hij zal dan starten in groep 1.
Samuël, wij wensen je veel speel- en leerplezier op De Tamboerijn.
Wij raden de kinderen aan om tijdens de gymlessen stevige schoenen te dragen. Niet
alleen om het stoten tegen te gaan, maar ook om tijdens de gymlessen bijvoorbeeld
goed te kunnen klimmen in de touwen of gymtoestellen.
Gesprekken met de gemeente:
Momenteel vinden er op verschillende niveaus gesprekken plaats met de gemeente.
Zo vinden er gesprekken plaats over de inrichting van de speeltuin/schoolplein. Ook
vinden er gesprekken plaats over een ontsluiting van het schoolplein achter de school
naar de stadswallen.
Daarnaast zijn wij bezig met plannen voor het aanleggen van een buurtmoestuin.
Hiervoor zijn wij op zoek naar buurtbewoners die willen meedenken en in de toekomst ook zorg willen dragen voor deze tuin. Mocht u zelf enthousiast zijn of kent u
buurtbewoners die hiervoor in aanmerking komen, wilt u hen dan contact met ons laten opnemen.
Mededelingen uit:
Groep 1 en 2:

Groep 7/8:

- Woensdag 4 maart starten wij in de gymzaal aan het Heerenlaantje.
- Willen jullie het boek van boekenpret weer inleveren op school:
voor groep 1 is dit het boek: ‘Schatje en Scheetje’. Voor groep 2 is
dit: ‘Kikker is Kikker’
- Het GIPS-project is verplaatst naar woensdag 11 maart. Voor deze
ochtend zijn wij op zoek naar 2 tot 3 begeleiders. Het GIPS-project
duurt de hele ochtend. Alle kinderen worden met de fiets op
school verwacht.

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

09/03-13/3: Dhr. Leo de Leeuw
10/03-12/3: Juf Marget v/d Mooren

Ma 16/02: Jens Scherpenzeel (9 jaar)
Marit Scherpenzeel (9 jaar
Tycho Wielders (5 jaar)
Mats de Zwart (7 jaar)

Za 28/02: Marijn Duijs (5 jaar)
Milan Keinemans (8 jaar)
Zo 01/03: Robin Willemse (9 jaar)
Di 03/03: Samuël Gba (4 jaar)
Do 05/03: Evan Watkins (10 jaar)

Za 07/03: Lars Luchtmeijer (9 jaar)

