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Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
De eerste periode van het nieuwe jaar is weer bijna voorbij. Een periode waarin volop getoetst werd in alle groepen.
Door de leerkrachten wordt op dit moment hard gewerkt aan de rapporten. Deze krijgen de kinderen mee op
donderdag 22 februari. De oudergesprekken staan gepland op dinsdag 27 februari en donderdag 1 maart. We vinden
het fijn om iedereen te spreken. Maar voor het zover is, staat er eerst nog een feest op het programma: carnaval. Na
al dit gefeest volgende week, is het tijd voor een weekje vakantie, zodat iedereen weer een beetje bij kan komen.
Alvast een fijne carnaval en een hele fijne vakantie gewenst. Veel leesplezier!
Namens het team van IKC De Tamboerijn,
Jos Boonman
GROEPEN
Nieuw op IKC De Tamboerijn
In groep 7: Damian Bruijl Wij wensen je veel plezier op ons IKC!
Carnaval op IKC
“Met Jacco en Nikki op de Tamboerijn, loopt carnaval als een Trein”
Nikki en Jacco uit groep 8 zijn dit jaar verkozen tot prins en prinses
van het carnaval. Op woensdag 7 februari is het gekke ORANJE-dag.
Alle kinderen mogen die dag in het oranje gekleed komen.
Aansluitend neemt het prinsenpaar de sleutel van het gebouw in
ontvangst van meester Jos, met carnaval zijn zij de baas van de
school!
Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op de Rinkelboemel (IKC De
Tamboerijn tijdens carnaval). Iedereen mag die dag verkleed naar
school komen. Denkt u eraan dat losse attributen voorzien worden
van een naam en klas? Tijdens het hossen raakt er nog weleens wat
zoek. Speelgoedgeweren of andere speelgoedwapens graag thuis laten.
De hele ochtend hebben wij een feestelijk programma. Voor drinken, een snoepje en een broodje knakworst wordt
gezorgd. Ook krijgen wij hoog bezoek van Stadsprins Richard en Jeugdprins Max, hun adjudanten, Prinses Silvia, de
hofdames en de Jeugdraad van De Boemelburcht.
Alle leerlingen zijn deze dag om 12:30 uur vrij.
Van de Vrienden van de Boemelburcht heeft IKC De Tamboerijn een bolderkar gekregen. Deze wordt door onze
leerlingen versierd, zodat we (met meerdere scholen) voorop gaan in de Boemelparade op zondag 11 februari.
Alvast fijne carnavalsdagen gewenst namens de Oudervereniging!

Handbaltoernooi groep 3-4-5
Woensdag 7 maart is er een handbaltoernooi in sporthal Lentemorgen voor de leerlingen van groep 3, 4 en 5.
Leerlingen die mee willen doen kunnen zich t/m vrijdag 9 februari opgeven d.m.v. het inleveren van het
inschrijfbriefje bij juf Tessa (groep 8b). Er zijn briefjes uitgedeeld in de klas, ook liggen er briefjes op de tafel bij de
ingang van de school.
Letterfeest groep 3
In alle groepen wordt er hard gewerkt en bereiken kinderen mooie prestaties. In groep 3 was er onlangs wel een heel
mooie prestatie. Groep 3 heeft alle letters aangeboden gekregen en dat moest gevierd worden!
Door meester Jos werden twee bijzondere enveloppen gebracht met daarop een gouden sticker. Daarin zaten voor
alle kinderen een speciaal letterdiploma en een medaille voor het harde werken.
Die middag hebben we naamarmbandjes gemaakt, en geknutseld met letters, super leuk! Kinderen trots, ouders trots
en natuurlijk twee hele trotse juffen.

OUDERS
IKC-raad
Afgelopen maandagavond was er weer een bijeenkomst van de IKC-raad. Ouders vanuit de opvang, onderwijs,
leerkrachten en directie van opvang en onderwijs hebben weer over van alles gesproken met elkaar. De notulen zijn
binnenkort te lezen op de website. Op diezelfde website vindt u binnenkort ook de nieuwe informatie en het
smoelenbord dat nu al te vinden is bij de hoofdingang en de onderbouwingang. Op deze wijze heeft u een goed beeld
van wie er onderdeel zijn van deze IKC-raad en bij wie u terecht kunt voor vragen en opmerkingen. Natuurlijk ook via
de mail bereikbaar: ikcraad.detamboerijn@spodeliemers.nl
Signalen van ouders zijn belangrijk voor ons
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar IKC De Tamboerijn gaan. Met z’n allen; leerlingen, ouders
en school, werken wij dan ook aan een positief schoolklimaat. Dat betekent echter niet dat altijd alles vlekkeloos
verloopt. Wij horen het graag als dat zo is. Met uw opmerkingen houdt u ons scherp en kan het helpen om eventuele
blinde vlekken in kaart te krijgen. Dus: heeft u een opmerking, klacht of aanmerking, mail dit dan graag naar
info.detamboerijn@spodeliemers.nl Op die manier maken we ons IKC elke dag een beetje beter.
Pesten; een (soms onzichtbaar) probleem
Binnen ons IKC willen we dat de kinderen in een veilig en positief klimaat naar school kunnen gaan. In de klassen
wordt dagelijks aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Hierover proberen wij u ook geregeld te
informeren middels onze nieuwsbrief. Hoewel we uiteraard niet accepteren dat er op ons IKC gepest wordt, is het
niet altijd te voorkomen dat het gebeurt. Waar kinderen samen zijn, kan er worden gepest. Onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid is dit te herkennen en hierop actie te ondernemen. Kinderen, leerkrachten en ouders! Zo
kunnen we er samen voor zorgen dat het pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen. Mocht u dingen horen of zien,
meld het dan aan de leerkracht van uw kind.

Terugblik Glitter & Glamour-avond
Zaterdag 20 januari ging het dak eraf bij IKC De Tamboerijn!
Beveiliging aan de deur, zonder kaartje geen toegang. Dat
betekende dat het verboden toegang was voor ouders en
verzorgers. Deze avond was alléén voor de leerlingen van
groep 6, 7 en 8. Onder leiding van DJ Dennis genoten de
leerlingen van onze traditionele Glitter & Glamour-avond.
Deze avond wordt elk jaar door de oudervereniging van het
IKC georganiseerd. Ieder jaar kijken de kinderen enorm uit
naar deze feestavond. Van tevoren kiezen ze met elkaar de
muziek uit en maakt de huis-DJ van IKC De Tamboerijn er een
mooie playlist van. Dit jaar werden de leerlingen bovendien
getrakteerd op een heerlijke snack van Snackbar
Zonnemaat. Zij waren zo attent om voor deze bijzondere
avond een aantal schalen snacks te sponsoren. Dat maakte het feest compleet!
Ouders van de oudervereniging en iedereen die hier een steentje aan bij heeft gedragen, bedankt voor deze
geweldige avond!
De Zevenaar Post heeft op internet aandacht besteed aan deze avond. Teruglezen? Dat kan via:
https://www.zevenaarpost.nl/nieuws/algemeen/346668/-

Schoolreis
Donderdag 26 april gaan we op schoolreis. Alle kinderen van ons IKC, van peuter t/m
groep 8 gaan gezellig mee. Waar we naar toe gaan, blijft nog even geheim…
In een latere TAMTAM kunt u hier meer over lezen.
Dringende oproep
Ons IKC is op zoek naar twee ouders die de raamversieringen gaan verzorgen. Het gaat om het ontwerpen van leuke
raamversieringen, passend bij de seizoenen of bij feesten en om de coördinatie van de werkgroep. De huidige leden
van deze werkgroep nemen de tijd om de nieuwe ouders in te werken. Voor verdere info of om u op te geven: dat
kan via juf Sonja van groep 5 (mail: sonja.gerritsen@spodeliemers.nl ).
Update verbouwing
We zijn achter de schermen druk bezig met de verbouwing van ons IKC. Er zijn een aantal ouders die zich hebben
opgegeven om te helpen, heel erg fijn! Samen met deze ouders plannen we een avond om de klussen door te
spreken en te plannen. Mocht het zo zijn dat er meer hulp nodig is, laten we het weten.
Voor het onderbouwplein buiten zijn inmiddels drie partijen geweest om een ontwerp te maken. Eind februari zullen
we een besluit nemen met welke partij we doorgaan. Helaas hebben we nu nog geen ontwerpen mogen ontvangen,
maar we zijn uiteraard heel nieuwsgierig naar de ideeën.
Voor het onderbouw (leer)plein binnen hebben we gekozen om een nieuwe keuken te plaatsen waar alle kinderen
van het IKC gebruik van kunnen maken. Ook voor de BSO-activiteiten zoals “Superchefs” of een kookactiviteit tijdens
Talent@School. Daarnaast wordt de ruimte voorzien van nieuw meubilair om op te zitten en om op te bergen. Ook
hiervan zijn nog geen ontwerpen beschikbaar, we hopen daar snel iets over te kunnen laten zien.

OPVANG
BSO:
Superchefs op de BSO
In de maand januari hebben we op 3 donderdagen met de BSO Superchefs georganiseerd en wat was het een succes.
De kinderen konden uit volgens ons 3 lekkere gerechten kiezen om te maken; ze konden kiezen uit groentesoep met
rijst‚ spaghetti met groente/gehaktsaus en een stapeltoetje. Nadat ze dit gemaakt hadden, mocht er natuurlijk ook
geproefd worden. Ook de peuters kwamen hierbij even proeven. De meningen waren soms wel wat verdeeld of het
nou lekker was of niet echt. Vooral het stapeltoetje met lange vingers‚ sinaasappel‚ kiwi‚ vla‚ en een toefje slagroom
met hagelslag was favoriet, hoewel de spaghetti ook wel lekker was als de groenten er een beetje uitgevist waren…
Om deze weken af te sluiten, hebben we ouders en collega’s van IKC De Tamboerijn op donderdagmiddag 1 februari
uitgenodigd zodat ook zij kunnen proeven van de heerlijke dingen die de kinderen hebben gemaakt‚ want wat rook
het 3 donderdagen lang lekker op de IKC‚ maar nu kan er ook eindelijk geproefd worden!

Superchefs
PEUTEROPVANG:
Welke kleren heb jij aan?
Bij de peuters hebben we het gehad over welke kleren je aan hebt, over welke kleren je in de zomer en welke je in de
winter aan hebt, we hebben een waslijn gespannen en er kleren op gehangen en we hebben ook geknutseld met wol
en stof dat was leuk! Groetjes Kelly‚ Laura en Mariëlle

IKC De Tamboerijn
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-2 jaar op Het Talent
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar op IKC De Tamboerijn
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar op IKC De Tamboerijn
- Onderwijs 4-12 jaar op IKC De Tamboerijn
Kinderopvang Zonnekinderen
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl
IKC De Tamboerijn
Tel: 0316-524158 / info.detamboerijn@spodeliemers.nl/ www.ikcdetamboerijn.nl

AGENDA
DATUM
Do 1 febr
Za 3 febr
Di 6 febr
Wo 7 febr
Vr 9 febr
Ma 12 febr t/m
vr 16 febr
Ma 19 febr
Wo 21 febr
Do 22 febr
Di 27 febr
Do 1 mrt
Do 1 mrt

WIE?
BSO
Iedereen
Gr 1 t/m 8
Peuters
Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8

ACTIVITEIT
Afsluiting Superchefs 15.00 -17.00 uur
Instuif Kinderdagverblijf en BSO het Talent. 11.00 uur – 14. 00 uur
Studiedag. Alle kinderen vrij
Peutergym 08.45 uur – 09.30 uur
Carnavalsviering. Om 12.30 uur hebben alle leerlingen vakantie
Voorjaarsvakantie

Gr 1 t/m 8
Peuters
Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Iedereen

Luizencontrole
Peutergym 08.45 uur – 09.30 uur
Rapport 1 mee
10 Minutengesprekken
10 Minutengesprekken
Nieuwsbrief 7 uit

EXTRA NIEUWS

Ik raak altijd alles kwijt, behalve mijn kilo’s…
Op school wordt een gezonde leefstijl zoveel mogelijk gestimuleerd. Echter, wanneer uw kind toch te maken krijgt met een
ongezond gewicht, willen wij u attenderen op diverse leefstijlprogramma’s van ZevenaarFit. Zorgprofessionals hebben in
Zevenaar hun handen in één geslagen met als doel om zoveel mogelijke kinderen (weer) op gezond gewicht te krijgen. Dit
doen ze onder de naam ‘’ZevenaarFit’’. De verschillende zorgprofessionals die betrokken zijn binnen ZevenaarFit zijn o.a.
fysio- en kinderfysiotherapeuten, diëtisten, orthopedagogen, een huisarts en een kindergewichtsconsulent. Deze
zorgprofessionals werken multidisciplinair samen binnen vijf verschillende programma’s.
Deelnemende programma’s:
 Door dik en dun


Piko



FamilyFit



Gezond & Fit



Leef je Fit

U, als ouder of verzorger, heeft de mogelijkheid om binnen ZevenaarFit te kiezen welk programma het beste past bij de
zorgvraag van uw kind. Op de website www.zevenaar.nl/gezond vindt u een uitleg van de verschillende programma’s en de
contactgegevens. U kunt vrijblijvend contact met hen opnemen of in gesprek gaan met onze intern begeleiders Josien
Paaijmans en Anita Roelofswaard.

