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natuurlijk nog wel op school tegenkomen als
moeder van Jack. Op een later moment in dit
schooljaar zullen we op gepaste manier
afscheid nemen van juf Rowena en haar
bedanken voor alles wat ze voor De
Tamboerijn en de kinderen heeft betekend.

Wonder boven Wonder!
Kind op maandag

Beste lezer,
‘Wonder boven Wonder’ is het thema voor de
komende weken waarin we uitzien naar het
wonder van de geboorte van Gods Zoon. We
verwonderen ons over Gods liefde voor de
mensen in een wereld waar niet alles even
mooi is.
Aanwezigheid directeur
Mijn vaste werkdagen zijn maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. U vraagt zich misschien
weleens af waar ik ben als ik niet op school
ben. Als schoolleider onderhoud ik allerlei
contacten met bijvoorbeeld de gemeente, met
peuterspeelzalen en andere instanties die bij
ons onderwijs betrokken zijn. Ook ben ik
regelmatig te vinden op het LOGOS-kantoor
om bijvoorbeeld de begroting te bespreken of
om te overleggen met de andere directeuren
over het beleid van onze scholen. Daarnaast
moet
ik
natuurlijk
ook
aan
mijn
professionalisering werken en bezoek dan
studiedagen of congressen. Zo heb ik deze
maand een nascholing afgerond m.b.t.
schoolontwikkeling en kwaliteit, en een
congres bezocht over werkdruk en werkplezier.
Hoewel dit allemaal nuttige of noodzakelijke
activiteiten zijn, ben ik toch het liefst gewoon
op school, waar wij elkaar kunnen ontmoeten!
Ik hoop u allen in elk geval te ontmoeten
tijdens onze Kerstviering op donderdagavond
19 december in de Grote Kerk!
Hartelijke Groet, Andra van Hofwegen
Personeel
Juf Abeth blijft voorlopig nog juf Willeke
vervangen op vrijdag. Met juf Willeke gaat het
gelukkig wel steeds iets beter en ze is wat
vaker op school, maar ze moet nu voorzichtig
zijn en niet te hard van stapel lopen. We zijn
blij dat ze weer wat meer werkzaamheden kan
oppakken.
Dit geldt helaas niet voor juf Rowena. Haar
ziekte en herstel hebben heel veel van haar en
haar gezin gevergd en nog steeds. Zij zal na
de kerstvakantie niet langer als juf aan De
Tamboerijn verbonden zijn. U kunt Rowena

Kind op Maandag
In de tijd van Advent werken we met de
kinderen toe naar het Kerstfeest. Van Jesaja
horen we hoe het volk Israël uitziet naar de
komst van de Verlosser. En van Matteüs en
Lucas horen we over de geboorte van Jezus.
De Vreedzame School
Na de kerstvakantie gaan we werken met de
lessen van blok 3: we hebben oor voor elkaar.
Leerlingenraad (LR)
De LR gaat a.s. dinsdag de dozen met
speelgoed en knutselspullen overhandigen bij
de Voedselbank. We bedanken alle gulle
gevers heel hartelijk voor hun bijdrage!
Leerlingen
Shaun uit groep 1 gaat naar Breda verhuizen.
Na de kerstvakantie komen Sofie en Liam
nieuw bij ons op school, welkom!
Klassenpresentaties
Volgende maand zijn de ouders van gr. 7/8
aan de beurt. Zij ontvangen de uitnodiging van
juf Steffie.
Culturele Vorming /Erfgoedonderwijs
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een
bezoek gebracht aan de molens van
Kinderdijk. Dit was erg leuk en leerzaam!
Dankzij de inzet van de moeder van Bente G.
en de samenwerking met het Gorcums
Museum kunnen onze leerlingen binnenkort op
school kennis maken met de schatten uit het
depot van Museum Boijmans uit Rotterdam.
Dit is een unieke kans, waar we heel blij mee
zijn!
In december organiseert Gorinchem Beweegt
samen met het Gorcums Museum weer het
Winterfestijn. Dit betekent dat onze leerlingen
van groep 4 en 5 kunnen schaatsen op de
ijsbaan en een bezoek aan het museum
brengen.
MR
U heeft nog twee weken de gelegenheid om
de enquête over het 5 Gelijke Dagen Rooster
(5GDR) in te vullen. In januari 2020 krijgt u
hierover een terugkoppeling.
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De oudercommissie heeft weer veel werk
verzet om de decembermaand voor de
kinderen onvergetelijk te maken. Hartelijk
dank daarvoor! Op maandag 9 december is de
volgende vergadering.
Kerstfeest
Op d
 onderdag 19 december vieren we om
19.00 uur met de hele school het Kerstfeest in
de Grote Kerk. U bent daarbij als ouder of
belangstellende van harte welkom! De kerk is
open om 18.45 uur. Aan het eind van de
middag zullen alle kinderen met elkaar een
maaltijd houden op school en aansluitend
zullen zij in een feestelijke optocht met elkaar
naar de Grote Kerk lopen. De inschrijflijsten
voor de hapjes hangen vanaf 6 december bij
de lokalen. Na afloop van de kerkdienst sluiten
we op het schoolplein af met een drankje.
Kinderen die alvast het Tamboerijn-kerstlied
thuis willen oefenen kunnen dat doen via onze
Facebookpagina: CBS De Tamboerijn.
Gezonde School
Gorinchem Beweegt verzorgt tien
weken lang pauze-lessen met allerlei
verschillende vormen van bewegen op
ons plein.
Lunch op school
We merken dat sommige kinderen wel veel
eten meekrijgen voor de lunch. Misschien kan
het hier en daar een boterhammetje minder
zijn, omdat de kinderen na de lunch nog
slechts ruim een uur op school zijn. Dit geldt
met name voor de jongere kinderen.
Informatie groep 8
Zie voor Open Dagen, doemiddagen en
informatieavonden
van
het
voortgezet
onderwijs de volgende link:
https://www.swvpasvorm.nl/voor-ouders-en-le
erlingen/aangesloten-scholen/
Schoenendozen actie
Dankzij uw gulle gaven kunnen we a.s.
dinsdag 75 gevulde dozen bij de Voedselbank
brengen voor de kinderen. Spullen die niet
meer in de dozen pasten zullen een
bestemming krijgen bij fam. Muis in
Giessenburg voor hun project in Sri Lanka en
bij de kringloopwinkel van Woord en Daad.
PR
De Tamboerijn is regelmatig in het nieuws met
leuke acties en sportieve activiteiten. Toch zijn
er nog steeds mensen in Gorinchem die de
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school niet makkelijk kunnen vinden. Daarom
willen we de komende tijd wat meer gaan
werken aan onze zichtbaarheid. Het idee is om
hiervoor een PR-panel in te stellen, waarin ook
leerlingen en ouders hun visie met ons kunnen
delen. Goede ideeën zijn altijd welkom! Als u
hier ook belangstelling voor heeft kunt u zich
melden bij de directeur, Andra van Hofwegen.
Nieuws van LOGOS

Binnen LOGOS is vorig schooljaar nagedacht
over het ‘onderwijs van morgen’ op de
LOGOS-scholen. Die koers is te lezen in de
publieksversie van het Koersplan. Bij een
nieuwe koers is ook gekozen voor een nieuwe
huisstijl. Om aan te geven dat de
LOGOS-scholen bij elkaar horen, zijn alle
uitingen van de oude huisstijl vervangen door
de nieuwe. Het nieuwe logo heeft een
kleurstelling en uitstraling die meer passend is
bij groei en ontwikkeling van onderwijs. De
‘zeilen’ symboliseren de LOGOS-vloot, die
gezamenlijk de nieuwe koers inzet.
Belangrijke info en data:
02-12 Pietengym gr. 1-4
03-12 LR brengt dozen naar de
voedselbank
04-12 gr.7/8 techniek op ‘t Gilde
05-12 Sinterklaasfeest
06-12 voorleeswedstrijd
06-12 intekenen hapjes
09-12 OC vergadering
18-09 klassenpresentatie gr. 7/8
19-12 Kerstfeest in de Grote Kerk
20-12 Nieuwsbrief 5
20-12 alle kinderen v
 rij om 12.00 uur!
29 januari Schoolschaaktoernooi
TIP: Oefen het Tamboerijn-kerstlied:

https://www.youtube.com/watch?v=-2uW3tJ
vJRk of zonder zang:
https://www.youtube.com/watch?v=lF1mrM
mC8ZA

verwonder ontdek groei!
Bezoek regelmatig onze website voor actuele
informatie: w
 ww.tamboerijn.nl
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