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Beste ouders, verzorgers,
Ei, ei, ei en we zijn zo blij! In de maand april vieren we Pasen op IKC de Tamboerijn. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u daarover meer. Ook is het inmiddels heerlijk lente en genieten we volop van de eerste
voorjaarszon en al het nieuwe leven in de natuur. De kleuters hebben afgelopen maand een aantal
kuikentjes te logeren gehad, wat waren ze schattig!
Voor groep 8 breekt er een spannende periode aan. Deze maand hebben zij de Centrale Eindtoets. Alle
leerlingen hebben inmiddels al een adviesgesprek gehad en zijn ingeschreven bij de middelbare school van
hun keuze. De Centrale Eindtoets zal daar weinig aan veranderen… Maar het blijft altijd spannend. We
wensen al onze achtstegroepers heel veel succes!
Wij hebben als team ook niet stil gezeten. Deze week hebben we een presentatie gehad over een andere
methode voor wereldoriëntatie; Blink. We gaan deze methode, waarbij leerlingen onderzoekend leren, een
tijdje uitproberen en zullen daarna besluiten of deze manier van werken past binnen onze visie.
We zijn ook qua inrichting binnen én buiten de school aan het nadenken hoe we de school een nog betere
uitstraling kunnen geven. Daarnaast willen we de talentpleinen een opfrisbeurt geven. Er borrelen genoeg
ideeën in ons hoofd, misschien ook wel in die van u! Vindt u het leuk om mee te denken over de inrichting
binnen en buiten? Laat het ons weten, mail naar wendy.tijsterman@spodeliemers.nl
Wij wensen iedereen alvast hele fijne Paasdagen!
GROEPEN
Zwerfafval aktie groep 1 t/m 8
Dinsdag 28 en woensdag 29 maart hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 6 zwerfafval in de
omgeving van onze school opgeruimd. Vrijwilligers van NME en medewerkers van de
gemeente hebben een aantal gastlessen gegeven in een aantal klassen. De leerlingen uit
groep 7 en 8 hebben het aanbiedstation bezocht en daar veel geleerd over afval en recycling.
Verkeersexamen groep 7
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gedaan. Op
dinsdag 11 april zullen zij het praktisch verkeersexamen doen. Het is belangrijk dat de
leerlingen van groep 7 een fiets bij zich hebben waarmee zij de route door Zevenaar af kunnen
leggen. De fietsen worden vooraf gecontroleerd op o.a. bel en remmen. We wensen de leerlingen van groep 7 veel
succes met het verkeersexamen.
Pasen donderdag 13 april
Op deze dag vieren we met alle leerlingen het Paasfeest. ’s Morgens wordt er aandacht besteed aan het paasverhaal
en gaan alle groepen eieren zoeken. Wie vindt het gouden ei?

’s Middags gaan alle leerlingen een eigen ei versieren. Deze eieren worden in de klas tentoongesteld. De gymlessen
vervallen deze dag. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom om de eieren te komen bewonderen. De eieren van
groep 7/8 en 8 staan in de hal van het hoofdgebouw.
Het thema van dit jaar ‘Het leven gaat door’ doet ons naast het paasverhaal ook denken aan de mensen in ZuidSoedan, Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en omringende landen. Daar zijn de levens van veel mensen en vooral
kinderen in gevaar. Steeds meer mensen uit deze landen hebben niks te eten. Wij willen met elkaar ook iets doen
voor de mensen daar. Daarom vragen wij de leerlingen van IKC de Tamboerijn op deze dag allemaal één ding van
thuis mee te nemen dat verkocht mag worden. Met deze spullen organiseren wij aansluitend op de tentoonstelling
van de eieren, een ‘voorjaarsmarkt’ van 14.15-14.45 uur. Ouders, leerlingen en andere belangstellenden kunnen via
een vrije gift iets kopen. De totale opbrengst wordt overgemaakt naar giro 555. Zo hopen wij een steentje te kunnen
bijdragen. De leerlingen nemen deze dag hun eigen eten en drinken mee.
Gymlessen donderdag 20 april
Vanwege de paasviering op 13 april, verschuift de tweede hockey-clinic voor de groepen 3 t/m 5 naar 20 april. Groep
4 gymt deze dag een keertje extra. Zorgt u ervoor dat ze hun gymkleding meenemen die dag?
Koningsspelen vrijdag 21 april
Zoals ieder jaar worden er ook dit jaar Koningsspelen georganiseerd voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. Alle
leerlingen starten op de hoofdlocatie van IKC de Tamboerijn met het Koningsontbijt , dus ook de leerlingen van
groep 7/8 en 8. Na het ontbijt volgen we de livestream van het Jeugdjournaal en zullen we de spelen feestelijk
openen met het lied ‘Okido’ van Kinderen voor Kinderen.
Belangrijk: Alle leerlingen nemen op donderdag 20 april bord, bestek en beker mee.
Groepen 1 t/m 4:
- De spelletjes op het schoolplein beginnen om 9.45 uur en de eindtijd is 12.00 uur.
- Er is ouderhulp nodig om groepen leerlingen te begeleiden bij de spelletjes op school.
U kunt zich aanmelden middels de lijst die bij de groep van uw kind hangt.
- De groepen 1 en 2 gaan om 12.30 uur naar huis. Geeft u uw kind wel drinken/fruit mee voor de kleine pauze?
- De groepen 3 en 4 gaan om 14.30 uur naar huis. Zoals gewoonlijk nemen ze hun eigen lunch én drinken/fruit voor
de kleine pauze mee.
Groepen 5 t/m 8:
De leerlingen vertrekken rond 10.00 uur naar het sportpark Hengelder voor de Koningsspelen, georganiseerd door de
gemeente Zevenaar. Om 14.30 uur zijn deze leerlingen weer terug op school. Er wordt gespeeld in teams van
ongeveer 10 leerlingen, voor ieder team zijn we op zoek naar een begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat het
team op tijd bij het juiste onderdeel aanwezig is. Bij ieder onderdeel zijn scheidsrechters. Kunt u helpen, geef dit dan
door aan de groepsleerkracht of mail naar tessa.groenen@spodeliemers.nl.
Enkele aandachtspunten voor alle leerlingen groepen 5 t/m 8:
- met de fiets naar school komen.
- rugtas meenemen met een lunchpakket en extra drinken.
- zorg dat tas/jas voorzien is van naam.
- rond 14.00 uur is de prijsuitreiking bij sportpark Hengelder. Daarna fietsen we terug naar school.

Stadswandeling groep 7-8 en groep 8
Op donderdag 4 mei gaan de leerlingen van deze groepen een wandeling maken door Zevenaar, zij zullen onderweg
luisteren naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog verteld door vrijwilligers. Het startpunt is bij het oude
gemeentehuis, we zullen daar op de fiets naar toe gaan. Onderstaande tekst geeft het doel van de wandeling weer:
Het doen beseffen hoe het is om in vrijheid te leven.
…… Zonder gedeelde geschiedenis geen gedeelde toekomst. We moeten de verhalen blijven vertellen, blijven delen.
Tot alle getallen weer zijn veranderd in namen. Dat is de waarde van gedenken….
Vindt u het leuk om mee te wandelen, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
OUDERS
Nieuw op IKC de Tamboerijn
In de onderbouw is gestart of gaat binnenkort starten: Esmee van Oosten en Nadine Martens in groep 1A.
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op school!
Kinderkoor Up4s Oeganda
Op dinsdag 2 mei zal het Oegandese kinderkoor Up4s onze school bezoeken. Die dag
zullen zij optreden voor ons en workshops verzorgen in de klassen. Tijdens de
workshops leren de leerlingen dansen, zingen en drummen in Afrikaanse stijl. Om
08.15 uur zal het Afrikaans kinderkoor de leerlingen, leerkrachten, ouders en
belangstellenden op school verwelkomen met trommels en Afrikaanse muziek. Aan
het eind van de dag zullen zij, samen met onze leerlingen optreden voor alle
belangstellenden. Aansluitend is er een Afrikaanse markt waarbij allerlei verschillende Afrikaanse spullen gekocht
kunnen worden. Vrije gift is uiteraard ook welkom. Het kinderkoor behoort tot een stichting die in Oeganda dagelijks
de complete zorg voor ruim 500 wees- en kansarme kinderen heeft. Om het project in stand te kunnen houden
is uiteraard veel geld nodig, vandaar dat er na het spectaculaire optreden de Afrikaanse markt ’s middags wordt
gehouden. Kijk voor meer informatie op hun website www.up4s.nl/nl/wat-doen-wij/oeganda.
Projectweek in alle groepen
Van 8 t/m 12 mei 2017 gaan studenten van Iselinge Hogeschool onze school
overnemen. Hieronder vertellen ze zelf wat er gaat gebeuren.
Wij zijn derdejaars pabo-studenten aan Iselinge Hogeschool te Doetinchem. In week 19, van 8 mei tot en met 12 mei,
nemen wij IKC de Tamboerijn een week over. Deze week zal in het teken staan van het thema "bestemming
onbekend" en wordt er veel gewerkt met het onderwijsthema onderzoekend leren. Iedere klas behandelt een land
uit een continent, zo starten bijvoorbeeld de leerlingen uit groep 1/2 met het thema "Nederland" en groep 8 met
"Zuid-Amerika". Om optimaal te kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde volgens de zone van naaste
ontwikkeling, werken de leerlingen van groep 1 tot en met 8 groepsdoorbroken met elkaar op de woensdag. De week
wordt door middel van een toneelstuk feestelijk geopend en even feestelijk afgesloten met een inloopmiddag voor
ouders. De uitnodiging voor deze middag staat hieronder en een officiële uitnodiging volgt nog. We hebben er veel
zin in en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het project.

In de week van 8 tot en met 12 mei 2017, organiseren studenten van Iselinge Hogeschool te Doetinchem een
projectweek in het thema “Bestemming onbekend”. Deze week zal er in elke klas een continent centraal staan, waar
de leerlingen meer over te weten gaan komen. Aan het eind van deze week, op vrijdag 12 mei van 14:00 uur tot 15:00
uur, zal de school open zijn voor alle ouders, opa’s, oma’s en ieder ander die wil komen kijken. De leerlingen laten
tijdens deze middag zien wat zij gedaan, gemaakt en geleerd hebben. Bij elke klas is er een mogelijkheid om een gift
te doen voor het Oegandees kinderkoor dat op 2 mei op school zal optreden.
Noteer vrijdag 12 mei 14:00 uur alvast in uw agenda en laat u inspireren door het thema “Bestemming onbekend”.
Einde schoolfruit
Volgende week, maandag 10 april 2017 is het alweer de laatste keer dat in dit schooljaar gratis schoolfruit wordt
geleverd. We kijken terug op 20 weken gezond fruit eten en proeven. Met dank aan Jan, onze conciërge, die iedere
week het fruit in porties per klas heeft rondgedeeld.
A 4 daagse
Maandag 15 t/m donderdag 18 mei is de A4-daagse in Zevenaar. Ook wij als school lopen mee. Nadere informatie
volgt.
Naschoolse activiteit op IKC de Tamboerijn
KIDSDEFENCE : Zelfverdediging voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Vanaf 3 mei is er een cursus zelfverdediging voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.
Deze wordt gegeven in de speelzaal van onze school.
Van 14.30 uur tot 15.15 uur kinderen uit groep 3 t/m 5
Van 15.15 uur tot 16.00 uur kinderen uit groep 6 t/m 8
De kosten zijn € 5,00 per les. U kunt een 6 strippenkaart kopen voor € 30,00.
De les wordt gegeven door sportinstructeur Arjen Groen (zoon van juf Willy). Op de facebookpagina van IKC de
Tamboerijn kunt u een filmpje zien van een les. U kunt uw kind opgeven via willy.groen@spodeliemers.nl.
Bij minimaal 4 aanmeldingen gaat deze zelfverdedigingstraining van start.

http://www.xplosivesports.nl/

OPVANG
Slaapkamer peutergroep
In de carnavalsvakantie is er druk gewerkt door de facilitaire dienst. Zij
hebben de ruimte naast de peutergroep geverfd en klaargemaakt als
slaapkamer. De slaapkamer is voorzien van een stapelbedje. Er is ruimte
genoeg in de slaapkamer om in de toekomst meer slaapplekken te creëren.
Kom gerust een keer langs om de slaapkamer en de peutergroep te
bekijken.
Natuurcoach
Vorige week dinsdag is onze natuurcoach Suzanne langs geweest op de
BSO. Die middag zijn we naar de ‘hoogste berg van Nederland’ gegaan. De kinderen hebben gevliegerd en van de
berg afgerold. De kinderen wilden allemaal mee. Er was zoveel animo dat de volgende keer als Suzanne langs komt
we er nog een keer naartoe gaan.

EXTRA NIEUWS
Weerbaarheidtraining in 4ALL
Vanaf woensdag 3 mei 2017 organiseert Caleidoz Welzijn een weerbaarheid training voor
alle kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Voor kinderen die gepest worden, weinig zelfvertrouwen hebben of gewoon niet zo sterk in hun schoenen staan,
ontwikkelde gediplomeerd docente Seraja Schreuder deze weerbaarheid training. Zij leert de kinderen fysieke en
mentale weerbaarheid technieken, zodat zij zichzelf kunnen verdedigen, hun emoties beter leren kennen en
beheersen en daardoor weer lekker zichzelf kunnen zijn. In de training staan plezier, sport en respect voor elkaar
centraal. De training wordt, vanaf 3 mei , elke woensdagmiddag gegeven van 14.00 uur tot 15.00 uur en zal in totaal
10 weken duren. De training wordt gehouden in jongerencentrum 4ALL aan de Engeveldweg 4 in Zevenaar.
De kosten voor de gehele training bedragen 40 euro in totaal. Voor meer informatie of om je op te geven, kun je
bellen naar 0316-332765 of stuur een mail naar b.vanhall@caleidoz.nl.

Palmpasenviering met optocht Andreaskerk Zevenaar, zondag 9 april 9.30 uur
Op zondag 9 april is het Palmpasen. Dit wordt gevierd om 9.30 uur in de Andreaskerk te Zevenaar.
Alle kinderen zijn dan van harte welkom om – als ze dat willen – met hun Palmpaasstok naar de
kerk te komen. Na afloop van de viering wordt er een optocht door Zevenaar gehouden.
Drumfanfare St. Jan uit Babberich gaat voorop in de optocht. De route loopt via de Markt, over
het Raadhuisplein, door de Molenstraat, langs de Pelgromhof en dan via de Nieuwe Doelenstraat
weer terug naar de kerk. Daar wordt koffie, thee en limonade gedronken en is er ook nog wat
lekkers voor de kinderen. Iedereen is van harte welkom!

AGENDA

DATUM

WIE?

ACTIVITEIT

Do 6 april
Do 6 april
Ma 10 april

Groep 7
Gr 3, 4 en 5
Belangstellenden/
vooraf opgeven
Groep 7
Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Groep 8
Gr 3,4 en 5
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Gr 7/8 en 8
Groep 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8 + ouders
en belangstellenden

Theoretisch verkeersexamen
Hockey clinics
Informatie ochtend geïnteresseerde ouders die op zoek zijn naar een
geschikte basisschool voor hun zoon of dochter.
Praktisch verkeersexamen
Paasviering op school
Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij
2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij
Centrale Eindtoets t/m donderdag 20 april
Hockey clinics
Koningsspelen
Meivakantie t/m vrijdag 28 april
Optreden van Afrikaans kinderkoor
Stadswandeling herdenken Tweede Wereldoorlog
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Projectweek door studenten ( zie hierboven bij “ouders”)
Feestelijke afsluiting van Projectweek 14.15 uur – 14.45 uur

Di 11 april
Do 13 april
Vr 14 april
Ma 17 april
Di 18 april
Do 20 april
Vr 21 april
Ma 24 april
Di 2 mei
Do 4 mei
Vr 5 mei
Ma 8 t/m 12 mei
Vr 12 mei

