TAM TAM Nieuwsbrief,
nummer 9, 2016-2017
4 mei 2017

Beste ouders /verzorgers,
Aan mij de eer om voor het eerst een inleidend stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.
Nadat ik mijzelf in een eerdere nieuwsbrief al aan u had voorgesteld, heb ik afgelopen dinsdag kennisgemaakt met de
leerlingen van IKC De Tamboerijn. Wat was het leuk om in de verschillende groepen kennis te maken en even sfeer te
proeven.
Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor de leuke reacties die ik heb gekregen, dit voelt als een warm welkom!
Als directeur van IKC De Tamboerijn en basisschool De Wissel zal ik mijn werkdagen over beide scholen verdelen.
Ondanks het feit ik daardoor niet alle dagen op De Tamboerijn aanwezig ben, ben ik natuurlijk wel altijd bereikbaar.
Ik wil u dan ook vragen wanneer er zaken spelen en/of u zich ergens zorgen over maakt, gewoon contact met mij op
te nemen. U kunt natuurlijk even binnenlopen, maar het mag ook via de mail
(directie.detamboerijn@spodeliemers.nl) of op mijn mobiele nummer (06-53224822).
Na deze eerste week die met name in het teken heeft gestaan van kennismaken heb ik heel veel zin om er samen met
het team, u en uw kinderen een heel mooi vervolg aan te geven!
Met vriendelijke groet,
Jos Boonman
GROEPEN
Goede doelenmarkt
Na de paasviering hebben we een paasmarkt gehouden waarvan de opbrengst naar Giro 555 gaat. Het was een
gezellige, drukke markt met veel verschillende dingen. Ook het initiatief van een paar leerlingen om te gaan
schminken was erg leuk. Uiteindelijk hebben we het bijzondere / mooie bedrag van € 177,77 over kunnen maken.
Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt ontzettend bedankt.
TAS-show verplaatst
De tas show van groep 7-8 is verplaatst van maandag 8 mei naar maandag 22 mei. Tijd is ongewijzigd van 08.35 uur
tot 09.05 uur.
Uitslag cito eindtoets
Vrijdag 12 mei ontvangen de leerlingen van groep 8 de uitslag van hun gemaakte Centrale Eindtoets.
Musiater bezoek
Dinsdag 23 mei brengen alle leerlingen van groep 7 en 8 een bezoek aan het Musiater. Tijd 13.30 - 15.00 uur. Graag
alle leerlingen op die dag met de fiets naar school komen. De leerlingen gaan om 15.00 uur zelf naar huis of mogen
gehaald worden bij Musiater.

Bezoek technieklokaal groep 7/8 en groep 7
Op dinsdag 30 mei brengen de leerlingen voor de laatste keer dit schooljaar een bezoek aan het technieklokaal. We
zijn nog op zoek naar een ouder die met ons mee kan fietsen. We vertrekken om 8.30 uur en gaan rond 11.30 uur
weer terug naar school. Kunt u meefietsen? Graag even doorgeven aan de groepsleerkracht van groep 6/7 of 7/8.
Stadswandeling groep 7/8 en groep 8
De leerlingen hebben vandaag bijzondere en indrukwekkende verhalen gehoord die door de vrijwilligers van het 4 en
5 mei comité werden verteld. Tijdens de wandeling stonden we stil bij de gebeurtenissen die zich in Zevenaar hebben
afgespeeld. Vanavond wordt er om 18.55 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden in het Musiater. Daarna zal
aansluitend een Stille Tocht worden gehouden. U bent van harte welkom om hier aan deel te nemen.
OUDERS
Nieuw op IKC De Tamboerijn
In de onderbouw is gestart of gaat binnenkort starten: Sofie Leloux in groep 1B.
Wij wensen jou veel plezier bij ons op school!
Signalen van ouders zijn belangrijk voor ons
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school toe gaan. Met z’n allen; leerlingen, ouders en
school, werken wij dan ook aan een positief schoolklimaat. Dat betekent echter niet dat er geen fouten gemaakt
worden, of dat we altijd duidelijk zijn in onze bedoelingen. Met uw opmerkingen kunt u ons scherp houden en helpen
eventuele blinde vlekken in kaart te krijgen. Dus: heeft u een opmerking, klacht of aanmerking, mail dit
dan graag naar info.detamboerijn@spodeliemers.nl Wij zijn u er dankbaar voor.
Koningsspelen
Vrijdag 21 april hebben alle kinderen genoten van de Koningsspelen. Er werd sportief gestreden en leuk samen
gespeeld. Dankzij de hulp van vele ouders kijken we terug op een geslaagde dag. Hartelijk dank voor uw inzet!
Vakantierooster 2017-2018
Vrije dagen/vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (carn.)
Goede vrijdag
2e Paasdag (ma)
Meivakantie (incl Koningsdag)
Incl Bevrijdingsdag
Incl Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

5 studiedagen

14-10-2017 t/m 22-10-2017
23-12-2017 t/m 07-01-2018
10-02-2018 t/m 18-02-2018
30-03-2018
02-04-2018
27-04-2018 t/m 11-05-2018
05-05-2018
10-05-2018 en 11-05-2018
21-05-2018
07-07-2018 t/m 19-08-2018
Deze dagen moeten nog worden gepland,
maar zullen voor de zomervakantie worden
gecommuniceerd.

Oegandees kinderkoor en workshops in de groepen
Dinsdag 2 mei was ons IKC in Afrikaanse sferen. Muziek, dans en verschillende workshops in de groepen. Voor meer
foto’s en filmpjes kunt u onze website bezoeken. We hebben zelfs de regionale televisie en radio gehaald omdat het
Oegandese kinderkoor hun Nederlandse tour startte bij ons op het IKC. Dit kinderkoor behoort tot stichting Up4s die
in Oeganda dagelijks de complete zorg voor ruim 500 wees- en kansarme kinderen heeft.
Een mooie start van de projectweek die volgende week zal plaatsvinden; de kinderen hebben kennisgemaakt met het
leven in Oeganda!

Projectweek in alle groepen
Van 8 tot en met 12 mei nemen 19 derdejaars studenten van Iselinge Hogeschool, IKC De Tamboerijn over. Het thema
van deze projectweek is 'Bestemming onbekend'. In deze week leert elke klas iets over een land.
De projectweek wordt maandagochtend om 08.30u feestelijk geopend op het plein. Vrijdagmiddag is er van 14.00u
tot 15.00u een inloopmiddag voor belangstellenden
EXTRA NIEUWS
Tulpencursus Hockeyvereniging Zevenaar, groep 2,3 en 4
Voor alle jongens en meisjes uit Zevenaar en omgeving organiseert Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ) ook dit jaar
weer de Tulpencursus. Tijdens deze jaarlijkse, drukbezochte en sportief gezellige introductiecursus kunnen kinderen,
die dit jaar 5 jaar of ouder worden, vrijblijvend kennismaken met de hockeysport.
De Tulpencursus bestaat uit drie trainingen op de zaterdagochtenden van 6, 13 en 20 mei, telkens van 9:30 tot 10:30
uur. In verband met de verwachte toeloop is het verzoek aan een ieder die wil meedoen, om ongeveer 15 minuten
vóór aanvang aanwezig te zijn bij het clubgebouw van HVZ op Sportpark Hengelder. Mede dankzij onze sponsoren is
deelname aan de Tulpencursus kosteloos.
Traditiegetrouw zorgt HVZ voor een aantal gezellige ochtenden, waarbij veel te doen zal zijn op en langs de
hockeyvelden. Onder de enthousiaste begeleiding van de spelers van het eerste Heren- en het eerste Dames
hockeyteams worden de kinderen spelenderwijs een aantal beginselen van het hockey bijgebracht. Bovendien
kunnen ouders en kinderen zien hoe de huidige HVZ-jeugd zich in teamverband met de hockeysport vermaakt. Op de
derde zaterdag is er voor de ouders de gelegenheid de uitdaging aan te gaan om zelf de hockeystick ter hand te
nemen om te ervaren wat hockey is. Voor aanmelden kunt u een bericht sturen aan tc-jeugd@hvz.info of kijk op
www.hvz.info.
Niemand is te oud om te leren hockeyen of om op andere wijze plezier in de hockeysport te vinden. HVZ staat als
vereniging voor een goede begeleiding en biedt hockey aan voor jong en oud, ongeacht het niveau. Kortom het is
gezond, gezellig en erg leuk om te hockeyen bij Hockey Vereniging Zevenaar.
Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8 op zaterdag 24 juni
Ook dit jaar organiseert korfbalvereniging de Zwaluwen weer een korfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8.
Dit zal gehouden worden van 10.30 tot 14.00 uur op sportpark Hengelder. In de groepen 3 t/m 6 wordt
er 4 tegen 4 gespeeld. Bij voorkeur bestaat een team uit 5 leerlingen. In de groepen 7 en 8 wordt er

8 tegen 8 gespeeld. Alle teams moeten uit zowel jongens als meisjes bestaan. Leerlingen die mee
willen doen kunnen hun naam op de lijst bij de klas schrijven. Ook heeft ieder team een begeleider nodig. Dit kunt u
ook op de lijst aangeven. Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 2 juni. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
AGENDA
DATUM
Do 4 mei
Vr 5 mei
Za 6,13 en 20
mei
Ma 8 t/m 12 mei
Vr 12 mei
Ma 15 t/m 18
mei
Vr 19 mei
Ma 22 mei
Di 23 mei
Do 25 t/m 26
mei
Di 30 mei
Wo 31 mei t/m 2
juni
Ma 5 juni
Di 6 juni
Wo 7 en 21 juni

WIE?
Gr 7/8 en 8
Groep 1 t/m 8
Groep 2,3 en 4

ACTIVITEIT
Stadswandeling herdenken Tweede Wereldoorlog
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Tulpencursus hockey

Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8 + ouders
en belangstellenden
Gr 1 t/m 8

Projectweek door studenten ( zie hierboven bij “ouders”)
Feestelijke afsluiting van Projectweek 14.15 uur – 14.45 uur

Gr 1 t/m 8
Gr 7/8 en ouders
van gr 7/8
Gr 8, 7/8, gr 7 en gr
7 uit 6/7
Gr 1 t/m 8

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Tas show, 08.35 uur – 09.05 uur

Groep 7/8 en 7 van
6/7
Groep 8

Technieklokaal. Met de fiets naar school komen!

Gr 1 t/m 8
Gr 1 t/m 8
Peuters +
belangstellenden

2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
Tamboerijndag/schoolreisje
Peutergym 08.45 – 09.30 uur

A4daagse

Bezoek Musiater. Met de fiets naar school komen!
De kinderen gaan om 15.00 uur zelf vanaf Musiater naar huis!
Hemelvaartvakantie, alle leerlingen zijn vrij

Kamp

