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Vredesweek?
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Leerlingen
Nieuw op school zijn Joris, Hiba, Matteo,
Gabriel en Cherish.
Van harte welkom en we hopen dat jullie een
fijne tijd op CBS De Tamboerijn gaan hebben!
Volgende maand worden Thomas en Mare 4
jaar.
De Vreedzame School
De nieuwe mediatoren zijn gekozen:
Fien, Hannah, Lana, Bente G., Indy,
Imran, Flynn, Benthe B., Serranno en
Siebren worden in deze periode door juf
Steffie opgeleid als mediator. Zij leren dan hoe
ze kunnen bemiddelen bij onderlinge conflicten
tussen leerlingen.
Leerlingenraad (LR)
Ook dit schooljaar wordt er weer een nieuwe
LR geïnstalleerd. Kinderen uit gr. 5 t/m 8
vertegenwoordigen de belangen van de
leerlingen op onze school en denken mee over
belangrijke zaken. Deze leerlingen zijn door
hun klasgenoten verkozen:

Beste lezer,
We hoeven de TV maar aan te zetten, de krant
maar op te slaan, NU.nl maar te openen of de
twijfel slaat toe: kan het ooit echt vrede zijn?
De grote mensen geven niet altijd het goede
voorbeeld.
En toch willen we met de kinderen werken aan
een Vreedzame School en een vreedzame
wereld. Omdat we geloven dat het kan!
Dus leiden we leerlingmediatoren op, maken
we afspraken over hoe we met elkaar om
willen gaan en leren we respect op te brengen
voor wie anders is.
Wij willen ervoor gaan, doet u mee?
Verwonder, ontdek en groei!
Hartelijke Groet,
Andra van Hofwegen
Personeel
Juf Willeke is aan het herstellen en komt elke
week een uurtje naar school. We hopen dat
het snel wat beter met haar gaat.
Ook juf Esther is ziek geworden, maar is nu
gelukkig voldoende hersteld om maandag haar
werkzaamheden weer te hervatten.
Kind op Maandag
In het Bijbelboek Genesis staan verhalen over
mensen die vastlopen. Zoals het verhaal over
Sodom en Gomorra. Met de kinderen
bespreken we hoe God een uitweg geeft.

Flint, Christy, Tijn, Juliette en Wessel.
Klassenpresentaties
In september was groep 6/7 als eerste aan de
beurt: ouders mochten meedoen met een
interactieve dramales. Dat was leuk!
Volgende keer worden de ouders van groep 3
uitgenodigd.
Culturele Vorming /Erfgoedonderwijs
Groep 8 is op bezoek geweest in het Nationaal
Archief in Den Haag. Dat was heel interessant!
Groep 7 en 8 mogen ook nog naar Kinderdijk
voor een bezoek aan de molens. Helaas
hebben zich niet voldoende ouders aangemeld
om te rijden, waardoor het bezoek (nog) niet
door kon gaan. Wie meldt zich? De nieuwe
datum is vrijdagochtend 8 november. Parkeren
is daar voor ons gratis!
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MR
In de vergadering van 25 september heeft de
Medezeggenschapsraad ingestemd met het
nieuwe Schoolplan. Dit wordt nu aangeboden
aan de bestuurder en de inspectie. Daarna
wordt het gepubliceerd.
De volgende MR-vergadering is op 30 oktober.
Dan staat de begroting op de agenda.

OC

De Oudercommissie bestaat dit jaar uit Ernst,
Marlene, Marlies, Nathalie, Joleen en Debbie.
Zij zullen voor bepaalde activiteiten een
beroep doen op h
 ulpouders. Wilt u ook een
keer actief meedoen met een activiteit dan
wordt dat zeer op prijs gesteld en niet in het
minst door uw kinderen!
In oktober ontvangt u weer het verzoek tot
betaling van de o
 uderbijdrage. Deze is
vastgesteld op €25,- per kind per jaar.
In verband met traktaties en vieringen houdt
de OC een a
 llergielijst bij. Wilt u wijzigingen
m.b.t. allergieën van uw kind z.s.m. doorgeven
aan de leerkracht?
Groen moet je doen!
Dit was het thema van ons schoolproject vorig
jaar. Alle kinderen hebben toen een zakje
zaadjes van de zonnebloem mee naar huis
gekregen met de vraag: wie kweekt de
hoogste zonnebloem?

De zonnebloem van Jeanne is bijna 3 meter!
Ook van Chris zijn zonnebloem hebben we een
mooie foto ontvangen.
Gezonde School
Op 25 september namen we deel aan
de 10@10Challenge.
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Het was die dag ook Kraanwaterdag waarbij
we aandacht vroegen voor het drinken van
water i.p.v. zoete drankjes. De kinderen
mochten zelf een dag afspreken waarop ze
alleen kraanwater drinken.
Schoenendozen sparen
Als u binnenkort schoenen gaat kopen, wilt u
dan de doos alvast bewaren voor de
goededoelenactie die wij met de kinderen
houden in de maand november. Nadere info in
de volgende Maandbrief.
EHBO-lessen op school
Ouders van groep 7 en 8 kunnen hun kind
aanmelden voor EHBO-lessen na schooltijd. Bij
voldoende deelname kan dit gewoon op De
Tamboerijn. Deze cursus wordt afgerond met
een officieel diploma Jeugd-EHBO. Cursusdata
in overleg. De kosten hiervan worden voor het
grootste deel gedragen door gemeente
Gorinchem, ouders betalen €22,- per kind. Er
kunnen maximaal 20 leerlingen van De
Tamboerijn meedoen, dus wie het eerst
komt…Aanmelden v oor 5 oktober kan via de
eigen leerkracht.
Sportpunt
Op dinsdagmiddag is er wekelijks
Sportpunt in de gymzaal aan het
Heerenlaantje.
Er zijn twee rondes: gr. 1-5 is welkom van
15.00-16.00 uur en gr. 5-8 van 16.00-17.00
uur (groep 5 heeft geluk en mag dus zelf een
tijdstip kiezen!).
Sportiefste School?
Wie wordt de opvolger van de Graaf
Reinaldschool of verdedigen zij hun titel?
Sleept onze school de felbegeerde titel van
“Sportiefste school van Gorinchem” in de
wacht?
Vorige week hebben alle kinderen de kidsflyers
voor de Gorcum Sportmaand ontvangen. Van
15 september t/m 15 oktober zal het
sportaanbod in de Gemeente Gorinchem extra
onder de aandacht gebracht worden bij onze
inwoners. Dit biedt uw kind de ultieme kans
om in deze maand een of meerdere gratis
proeflessen te volgen bij de sportverenigingen
in Gorinchem.
De winnende school is de school waarvan
procentueel de meeste leerlingen deel hebben
genomen aan de activiteiten van de
Sportmaand. Deze ontvangt naast een mooie
beker en eeuwige roem een buitenspeelpakket
(in te vullen naar eigen wens) ter waarde van
€500,-.
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GGD
Op 30 september en 3 oktober komt de GGD
op school voor de screening van groep 2 en
groep 7. Ouders krijgen hierover bericht van
de Jeugdgezondheidsdienst.
Schoolmelk
Wijzigingen in het abonnement van uw kind
dient u zelf via de website door te geven
(bijvoorbeeld voor de lunch op woensdag of
vrijdag) aan de schoolmelk-leverancier:

https://iedereenfitopschool.nl
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Sparen voor de Schoolbieb
Van 2 t/m 13 oktober is het weer
Kinderboekenweek.
Tijdens
de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag
het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren
en zouden het leuk vinden om samen met u en
de kinderen onze schoolbibliotheek uit te
breiden met de nieuwste, spannendste en
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er
meedoen, hoe meer boeken we kunnen
uitzoeken!

Typecursus Folders voor ouders
Informatie over typecursussen kunt u vinden
op ons folderrek bij de plein-ingang. Er ligt
o.a. materiaal van L OI-Kidzz en T
 ypetuin. Ook
informatie over s Qula, muziek, kinderkoor,
kindercoaching en opvang is hier te vinden.
Schoolgids
De nieuwe schoolgids is digitaal beschikbaar
op onze website en op de website van de
PO-raad: www.scholenopdekaart.nl
Belangrijke info en data:
30-09 GGD gr. 2 en 7
01-10 Studiemiddag, a
 lle lln. om 12.00 u vrij!
02-20 Waterlinie Dag: excursie gr.6/7 en 7/8
start Kinderboekenweek
03-10 GGD gr. 2 en 7
04-10 aanmelden jeugd EHBO
14-10 presenteren LR en mediatoren
OC vergadering
15-10 Schoolfotograaf
16-10 klassenpresentatie gr. 3
GMR
21-10 herfstvakantie t/m 25-10
29-10 SOT
30-10 MR vergadering
01-11 volgende maandbrief
05-11 Nationaal Schoolontbijt
Van de schaakclub (zie poster):
29 januari Schoolschaaktoernooi
Wat: Schaaktoernooi voor teams van 4 spelers
van dezelfde basisschool. Meerdere teams per
school zijn welkom. Prijzen: Bekers voor beste
teams, plaatsing voor regionale en landelijke
toernooien. Speeltempo: 10 min per persoon
per partij (er wordt met klok gespeeld)
Leeftijd: Leerlingen uit groep 3 t/m groep 8
Wanneer: Woensdagmiddag 29 januari 2020
van 13:30 tot 17:30
Plaats: De Til, Breestraat 1, Giessenburg
Kosten: 1 euro per deelnemer
Info: j eugdleider@giessenlinge.nl

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
●

●
●
●

U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019
één (of meerdere) kinderboek(en) bij
uw lokale Bruna winkel en levert de
kassabon vóór 15 november 2019 in
op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na
inlevering bij elkaar op we ontvangen
een waardebon.
We mogen t/m 15 december 2019
voor 20% van het totale
kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de
kinderen meedoet, want leesplezier
creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op
bruna.nl/schoolbieb.

Bezoek regelmatig onze website voor actuele
informatie en meer foto’s.

verwonder ontdek groei!
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