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De zon komt op...
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag!

E. Idema (KoM)

Beste lezer,
Wat kunnen we verlangen naar de lente, hè!
Aan het einde van de winter zijn we het
donker wel een beetje zat. Het is fijn om te
merken dat het ‘s morgens alweer wat vroeger
licht en ‘s avonds iets later donker wordt. In
de Bijbel speelt licht ook een belangrijke rol in
de verhalen. Zeker nu we toeleven naar Pasen.
Hartelijke Groet,
Andra van Hofwegen

Nestkastjes achter de school: bijna lente!

De Vreedzame School
We werken met de lessen van blok 4: We
hebben hart voor elkaar. Zie ook de speciale
ouderbrief over dit thema, die na de vakantie
verschijnt. We hebben ook hart voor kinderen
in Gambia (zie de goededoelenactie)!
Ouderavond De Vreedzame School
Op woensdag 19 februari hielden we een
ouderavond over de plussen en minnen van
social-media. De informatie van deze avond is
ook beschikbaar voor u via deze websites:
-w
 ww.Mediaopvoeding.nl
-w
 ww.Mijnkindonline.nl
-w
 ww.Mediawijsheid.nl
-w
 ww.Opvoeden.nl
-w
 ww.Mediawijzer.net
-https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaop
voeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewo
on-opvoeden
Goededoelenactie
Van 2 tot 18 maart houden we een
lege-flessenactie voor een project in Gambia.
De kinderen hebben hier deze week een
presentatie over gehad.
Op vrijdag 20 maart zal de opbrengst worden
overhandigd aan Jacco en Rosanna voor het
schoolproject. Zij vertrekken op 30 maart naar
Gambia. Spaart u mee? Van harte aanbevolen!

Personeel
Juf Sanne heeft een ongelukje met haar paard
gehad en heeft daarbij
een lichte
hersenschudding opgelopen; deze week kon ze
gelukkig haar werk weer hervatten..
Met Juf Willeke gaat het gelukkig ook weer
goed. Na de voorjaarsvakantie pakt zij al haar
werkzaamheden weer op. Dit betekent ook dat
we nu afscheid nemen van juf Abeth.
Bedankt juf Abeth!
Leerlingen
Alexa en Liam komen volgende maand bij ons
op school, welkom en een fijne tijd gewenst op
De Tamboerijn!
Kind op Maandag
In de veertigdagentijd leven we toe naar het
Paasfeest. We zullen vieren dat Jezus opstond
uit de dood. Daarmee liet hij zien: God roept
mensen steeds opnieuw tot leven, zelfs door
het donkerste donker heen. Hij maakt je
wakker voor een nieuw begin. Dit laat Jezus
zien in zijn daden en in de verhalen
(gelijkenissen) die hij vertelt aan zijn volgers.

Zie ook: www.smilingchildofthegambia.nl
Aanmelden rapportgesprekken
Vanaf dit schooljaar houden we zogenoemde
driehoeksgesprekken, waarbij kinderen, ouders
en leerkrachten samen in gesprek gaan over
de ontwikkeling van de leerling. U kunt als
ouder/verzorger weer inschrijven via Parro.
Het is aan u of u uw kind meebrengt naar dit
gesprek, maar wij vinden het waardevol als uw
kind erbij is. Het is dan wel zinvol om van te
voren samen met uw kind het rapport te
bekijken of bespreken. Wellicht ten overvloede
wijs ik u erop dat het niet de bedoeling is dat
broertjes of zusjes (hoe klein ook) bij dit

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

21 februari 2020
MAANDBRIEF MAART

belangrijke gesprek aanwezig zijn; zij kunnen
wachten op de gang of blijven thuis.
Het Rapport staat per 21 februari open in het
Ouderportaal. De gesprekken staan gepland
op 5 en 10 maart.
Culturele Vorming /Erfgoedonderwijs
Na de zomervakantie komt een deel van de
collectie van museum Boijmans uit Rotterdam
naar onze school. Op 16 september krijgen alle
kinderen een workshop over de betreffende
kunstwerken. De moeder van Bente en Ties
heeft dit voor ons geregeld en daar zijn we
natuurlijk heel blij mee, dankjewel!
MR
Op 11 maart is de volgende vergadering. Op
de agenda staan o.a. PR-activiteiten en
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.

OC

De eerstvolgende vergadering van de
oudercommissie is op maandag 23 maart. We
bespreken dan o.a. de Paasvieringen en de
Koningsspelen.

Koningsspelen
Eind april worden in het hele land weer de
Koningsspelen gehouden. Dit jaar wijken wij af
van de landelijke planning (o.a. vanwege de
toetsen) en zullen onze Koningsspelen
organiseren op 24 april (ipv 17 april).
Aansluitend begint dan om 12.00u de mei
vakantie.

Spaar Euro’s voor de school
Plusmarkt Elbert van den Doel op Oost houdt
een scholenactie, waarbij klanten munten voor
de school van hun keuze kunnen sparen. Met
de gespaarde munten kan de school allerlei
materialen aanschaffen, van boeken tot
speelgoed. Doet u mee?De actie loopt van 22
maart t/m 17 mei. Bij elke €10,- aan
boodschappen, ontvangt u een munt voor de
school. We kunnen zelf het spaardoel bepalen.
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Gezonde School /sportieve school
Op 4 februari deden we met groep 7
en
8
mee
aan
het
schoolvolleybaltoernooi. Er is sportief
gestreden!
De derde week van maart is de
landelijke Week van de Lentekriebels. Dan
besteden we aandacht aan de seksuele
ontwikkeling en gevoelens die daarbij een rol
spelen. Wij gebruiken hierbij lesmateriaal van
de methode Wonderlijk Gemaakt. Groep 8
krijgt op 3 maart een gastles over sexting.
E-waste
Op woensdag 11 maart krijgen de kinderen
van groep 7/8 een gastles over E-waste.
Loodvrij
We zijn blij u te kunnen melden dat na
deskundige controle door fa. Zillig is gebleken
dat alle waterleidingen in de school van koper
zijn. Dit betekent dat de kinderen naar
hartelust veilig kraanwater kunnen drinken!
NL-doet
De Tamboerijn heeft zich
met de Oudercommissie bij
het Oranjefonds gemeld voor
een activiteit tijdens het
landelijke klusweekend op 14
maart a.s., waarbij we
samen met vrijwilligers een klus gaan klaren.
Hiervoor ontvangt de school ook een kleine
subsidie. Na de grote renovatie in de
zomervakantie, waarbij de buitengevel van ons
gebouw is opgeknapt, willen we ook binnen de
muren van een frisse verflaag voorzien. We
zijn nog op zoek naar enkele handige vaders,
moeders, opa’s, oma’s, buren enz. die een
kwast of roller kunnen hanteren. De school
zorgt voor de materialen en koffie of thee met
iets lekkers. Kom gezellig meedoen op
zaterdag 14 maart en geef u snel op! De
projectleiding is in deskundige handen van
Jacob, de man van onze OC-voorzitter.
Nationale Voorleesdagen
Lana heeft de tweede plaats veroverd in de
regiofinale van de Nationale Voorleeswedstrijd
met haar voordracht uit Sjakie en de
Chocoladefabriek. Gefeliciteerd!
Tip:
Misschien is het een goed idee om jassen en
tassen van de naam van uw kind te voorzien.
Er blijft wel eens ergens iets liggen… dit geldt
overigens ook voor bekers en broodtrommels.
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Belangrijke info en data:
Voorjaarsvakantie t/m 28 februari
27-02 Damdag voor de jeugd (zie bijlage bij
de vorige Maandbrief)
02-03 gr.6 en 7 voorstelling Periscoop
03-03 gastles groep 8
04-03 studiedag, alle kinderen vrij!
4,5-03 aanmelden VO
05-03 rapportgesprekken met ouder en kind
06-03 EHBO les
10-03 rapportgesprekken met ouder en kind
11-03 groep 2 bij juf Nanine
11-03 gastles E-waste gr.7/8
11-03 MR vergadering
14-03 NL-doet: verfklussen op school
17-03 Leerlingenraad
17-03 SOT
18-03 Gr. 6/7 Minecraft les op Loevestein
20-03 afsluiting project Gambia
23-03 OC vergadering
25-03 groep 2 bij juf Nanine
07-04 nationale Buitenlesdag

Spaar mee voor
Gambia

Fijne Vakantie!
Vakanties volgend schooljaar 2020-2021:
Zomervakantie t/m 28 augustus 2020
Herfstvakantie
19-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020
Voorjaarsvakantie
22-02-2021
Goede Vrijdag-Pasen
02-04-2021
Meivakantie
26-04-2021
Hemelvaart
13-04-2021
Tweede Pinksterdag
24-05-2021
Zomervakantie
19-07-2021

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

23-10-2020
01-01-2021
26-02-2021
05-04-2021
07-05-2021
14-04-2021

t/m 27-08-2021

Bezoek regelmatig onze website voor actuele
informatie: w
 ww.tamboerijn.nl

verwonder ontdek groei!
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