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God is altijd heel dichtbij
Hij wil zorgen voor jou en mij
Hij maakt een lichtje waar het donker is
Dat je de weg ziet en je niet vergist.

-Opwekking Kids 195

Beste lezer,
De herfst is nu echt ingereden, het is al vroeg
donker en het plein ligt vol met bladeren. We
doen ons best om in het kader van de
veiligheid het blad zoveel mogelijk te
verwijderen. Leerlingen vinden het meestal
ook wel leuk om ‘blad-corvee’ te hebben.
Leren kun je trouwens overal. Ook buiten de
school is veel te ontdekken en daarom gaan de
bovenbouwgroepen deze maand een aantal
keren op ontdekkingstocht (excursie).
In de school leren we natuurlijk ook heel veel,
bijvoorbeeld allerlei sociale vaardigheden in de
groep. Over deze vaardigheden en over het
welbevinden
van
uw kind gaan de
voortgangsgesprekken waarvoor u weer wordt
uitgenodigd via Parro.
Hartelijke Groet, Andra van Hofwegen
Stakingsdag 6 november
U heeft vast in de landelijke pers het nodige
vernomen
over
de
aangekondigde
onderwijsstaking op woensdag 6 november.
Voor de herfstvakantie heeft u daarover ook
een brief van LOGOS ontvangen, waarin het
bestuurlijk
standpunt
aangaande
deze
stakingsoproep is uitgelegd. Voor onze school
betekent dit dat we gewoon open zijn en alle
leerlingen op school verwachten. Daarmee
ontkennen we de problemen die er in het
onderwijs in Nederland zijn zeker niet, maar
we zien op dit moment deze geplande staking
niet als geschikt middel om onze zorgen
hierover kenbaar te maken. U hoeft dus geen
extra opvang te regelen op 6 november.
Personeel
Juf Willeke is haar werkzaamheden weer
langzaam aan het uitbreiden.
Op 8 november krijgt groep 6 les van juf Amy
i.v.m. de excursie van groep 7 en 8.
Kind op Maandag
In de verhalen uit Genesis over Abraham die
met Gods belofte op reis gaat, komen de
volgende
thema’s
aan
bod:
angst,
bezorgdheid, verliefdheid, hoop, jaloezie en
verrassing. In de verhalen ontdekken we dat
je nooit helemaal vast hoeft komen te zitten,
ga op zoek naar een uitweg!

De Vreedzame School
Deze maand gaan we werken met blok 2,
thema: W
 e lossen conflicten zelf op.
We leren de kinderen om zelf met
elkaar in gesprek te gaan over
meningsverschillen. De mediatoren
kunnen hierbij een belangrijke rol
spelen.
Leerlingenraad (LR)
De kinderen hebben bij de school een
zogenaamde tag geplaatst om iedereen eraan
te herinneren hun licht aan te zetten op de
fiets. De volgende bijeenkomst is op 26
november. Ze zullen dan o.a. met elkaar
bespreken hoe het nieuwe rooster bevalt.
Nieuwe leerlingen
Als u een kindje heeft dat binnenkort 4 jaar
wordt, wilt u dan het aanmeldformulier z.s.m.
inleveren op school? Dit in verband met het
plannen van de instroomgroepen.
Voortgangsgesprekken
In elke groep is een sociogram gemaakt en
zijn de lijsten van Zien! ingevuld. Tijdens de
voortgangsgesprekken gaat de leerkracht met
u in gesprek over het welbevinden en de
betrokkenheid van uw kind. Hierbij staat de
sociaal-emotionele ontwikkeling centraal.
U kunt t.z.t weer inschrijven via Parro.
Klassenpresentaties
Op woensdag 20 november mogen de ouders
en verzorgers van groep 1/2 een kijkje in de
klas komen nemen. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging van de juf Marjan.
Culturele Vorming /Erfgoedonderwijs
De groepen 6, 7 en 8 zien vandaag (vrijdag)
de film B
 lindi in de bioscoop. Het gaat over het
gebruik van social media. Op vrijdag 8
november gaan de groepen 7 en 8 op excursie
naar de molens van Kinderdijk om daar te
ontdekken wat deze bijzondere bouwwerken in
ons landschap beteken(d)en .
MR
Op 30 oktober heeft de MR vergaderd over de
plannen van de school en wat deze betekenen
voor de begroting.
Ook is gesproken over het evalueren van het
nieuwe lesrooster. In de komende maanden
zullen we aan diverse betrokkenen vragen hoe
het vijf gelijke dagen rooster tot nu toe bevalt.
In januari krijgt u daarvan een rapportage.
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De oudercommissie is al druk bezig om de
december-activiteiten mee voor te bereiden.

Laten we met elkaar zorgen voor een hoge
stapel mooi versierde schoenendozen. Zo
kunnen dankzij jullie hulp heel veel kinderen
ook een vrolijke decembermaand beleven!

Kerstfeest
Het lijkt nog vroeg misschien, maar toch goed
om alvast in de agenda te zetten:
op d
 onderdag 19 december vieren we met de
hele school het Kerstfeest in de Grote Kerk. U
bent daarbij als ouder of belangstellende van
harte welkom!

Schoolfoto’s
U kunt binnenkort de schoolfoto’s bestellen via
de website van de schoolfotograaf met uw
persoonlijke inlogcode. Wel even goed
doorscrollen voor de prijzen van de
(voordelige) pakketten, incl. gratis klassenfoto.

OC

Mediamasters
De week van 11 november is de Week van de
Mediawijsheid. Groep 6 t/m 8 doen mee met
de online-game Mediamasters over de kansen
en gevaren van social media.
Gezonde School
Gorinchem Beweegt verzorgt tien
weken lang pauze-lessen met allerlei
verschillende vormen van bewegen.
Op dinsdagmorgen 5 november doen
we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De
kinderen krijgen dan allemaal een ontbijt op
school als gezonde start van de dag; ze
hoeven dan dus niet eerst thuis te eten.
De Tamboerijn is wederom ingeloot voor het
Europees Schoolfruitprogramma. Dit betekent
20 weken lang 3 x per week gratis fruit op
school voor elk kind. De eerste levering is in
week 46. U hoeft dan op dinsdag, woensdag,
en donderdag geen pauzehapje mee te geven.
Zie verder de bijlage bij deze maandbrief.
EHBO-lessen op school
Helaas waren er nu te weinig aanmeldingen
om een groep op De Tamboerijn te starten.
Informatie groep 8
In de komende periode houden de scholen
voor voortgezet onderwijs weer Open Dagen,
doemiddagen en informatieavonden. Houd
hiervoor de volgende website in de gaten:
https://www.swvpasvorm.nl/voor-ouders-en-le
erlingen/aangesloten-scholen/
Schoenendozen actie
We zien om naar elkaar! Dit is een thema van
de Vreedzame School. Met deze actie zien we
om naar leeftijdsgenootjes dichtbij. Het betreft
dit keer de kinderen van gezinnen die gebruik
maken van de Voedselbank. De leerlingen van
De Tamboerijn worden uitgenodigd om samen
mooi versierde dozen te maken en deze te
vullen met kleine presentjes en knutselspullen.
Het precieze hoe en wat staat beschreven in
de actiebrief die binnenkort verschijnt.

Reminder
Graag herinner ik u nogmaals aan de afspraak
dat kinderen die dichtbij wonen, bij voorkeur
lopend naar school komen en niet op de fiets.
We zien dat de rekken steeds behoorlijk vol
staan op het plein en dit beperkt de
speelruimte voor de kinderen. Ook i.v.m. de
veiligheid (ontruiming) willen we liever niet te
veel fietsen op het plein.
Waarschuwing
Een buurtbewoner attendeerde ons op de uitrit
die uitkomt in de Verlengde Pompstraat. Deze
is niet altijd goed zichtbaar door een
geparkeerd busje: extra opletten geblazen dus
voor fietsers!
Belangrijke info en data:
01-11 filmvoorstelling gr. 6, 7, 8: B
 lindi
05-11 Nationaal Schoolontbijt
06-11 Dankdag Kinderdienst Johanneskerk
08-11 Excursie Kinderdijk gr.7 en 8
11-11 week van de Mediawijsheid
12-11 gr. 7/8 Oasen
13-11 Peuterinloop
14-11 voortgangsgesprekken met ouders
16-11 Sinterklaas in het land
19-11 voortgangsgesprekken met ouders
20-11 klassenpresentatie gr.1/2
21-11 schoen zetten
26-11 LR
27-11 GMR
29-11 Nieuwsbrief 4
02-12 Pietengym
19 december Kerstfeest in de Grote Kerk
29 januari Schoolschaaktoernooi

verwonder ontdek groei!
Bezoek regelmatig onze
website voor actuele
informatie en meer foto’s.

bijlage: ouderbrief Schoolfruit

CBS De Tamboerijn | Westerstraat 3 | 4201GT | www.tamboerijn.nl | 0183-632465 | a
 dmin.tamboerijn@stichting-logos.nl

