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EVEN BIJPRATEN
Beste allemaal,
Wat heeft iedereen de afgelopen weken hard gewerkt en zijn best gedaan om het thuisonderwijs vorm te geven. We
hebben al eerder onze waardering uitgesproken, maar hierbij nogmaals!
De scholen gaan maandag weer open. We zijn blij de kinderen weer te mogen verwelkomen. Onder welke voorwaarden en
welke maatregelen er worden genomen, hoort u uiterlijk voor het weekend.
Helaas kan de Carnaval op ons IKC dit jaar niet doorgaan.
Namens het team van IKC De Tamboerijn en met vriendelijke groet,
Wendy Tijsterman

NIEUW OP ONS IKC
Sophie bij de peuters
Jordi en Kerem in groep 1-2A
Irja, Djaylen & Jayvano in groep 1-2B
Jory in groep 6
Ömer in groep 7

We wensen jullie veel plezier op ons IKC en dat jullie je snel thuis gaan voelen!

AGENDA
Maandag 8 februari

Scholen gaan fysiek weer open
Ben t u op zoek n aar peu t er opvan g?
Vrijdag 12 februari
Geen carnaval, kinderen om 12.00 uur vrij
Of ken t u iem an d die n og zoek t n aar peu t er opvan g?
Maandag
15 t/m
19 februari
Voorjaarsvakantie
De
peutergroep
van vrijdag
IKC de Tamboerijn
is een mooie opstap
voor uw kind naar de basisschool.
Vanaf de leeftijd van twee jaar mogen peuters bij ons twee dagdelen komen spelen.

Maandag 22 februari

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Van de peutergroep tot en met groep 2 werken wij met thema?s. Op de peutergroep laten wij de kinderen spelenderwijs kennis maken met
deze
verschillende
thema?s. Hierbij wordt gekeken naar
wat de kinderen op dit moment interessant vinden.
Woensdag
24 februari
Luizencontrole
Net als groep 1/2 werken wij met een planbord. Op het planbord mogen de kinderen kiezen in welke hoek ze willen spelen of welke activiteit
Vrijdag
26 februari
T@s-show
3A ( zonder
ouders)
ze
willen doen.
Tijdens dit speelmoment ontmoeten de
peuters engroep
de kleuters
elkaar weer.
Hierdoor wordt de overstap naar groep één, een
stuk makkelijker!

Donderdag 4 maart

TamTam 7 uit

Wij zien graag uw peuter tegemoet om samen te spelen met andere kinderen tijdens een leuke ochtend en/of middag. U bent van harte
welkom om langs te komen en de sfeer te proeven.

NIEUW S VANUIT DE OPVANG
De afgelopen weken was het erg rustig op de peutergroep van
ons IKC. De kinderen die er wel waren zijn druk geweest met het
thema ?ziek zijn?. Zo mochten ze een dokterskoffertje versieren
met lijm en crêpe papier, dat is heel leuk om te doen en ook
goed voor het oefenen met onze fijne motoriek. Wat kunnen de
peuters dat al goed, knap hoor!
We missen alle kinderen heel erg en hopen elkaar snel weer te
zien.
Lieve groeten van Isabel, Sasjka, Sylvana en Chella

M INIBIEB SCHATKIST
Lezen is ontzettend belangrijk! Minibieb de Schatkist
zorgt ervoor dat boeken voor alle kinderen
toegankelijk worden. Op de Facebookpagina van
Minibieb de Schatkist kunt u meer lezen over dit
initiatief. Wilt u helpen? Er is een groot tekort aan
AVI-leesboekjes. Heeft u thuis nog mooie (maar
uitgelezen) kinderboeken liggen? Geef ze mee aan uw
kind, dan zorgen wij dat ze daar terecht komen.

OP ZOEK NAAR EEN PEUTERGROEP?
De peutergroep van IKC de Tamboerijn is een mooie opstap voor uw kind naar de basisschool Vanaf de leeftijd van twee
jaar mogen peuters bij ons twee dagdelen komen spelen.
Van de peutergroep tot en met groep 2 werken wij met thema?s. Op de peutergroep laten wij de kinderen spelenderwijs
kennis maken met deze verschillende thema?s. Hierbij wordt gekeken naar wat de kinderen op dit moment interessant
vinden.
Net als groep 1/2 werken wij met een planbord. Op het planbord mogen de kinderen kiezen in welke hoek ze willen spelen
of welke activiteit ze willen doen. Tijdens dit speelmoment ontmoeten de peuters en de kleuters elkaar weer. Hierdoor
wordt de overstap naar groep één, een stuk makkelijker!
Wij zien graag uw peuter tegemoet om samen te spelen met andere kinderen tijdens een leuke ochtend en/of middag. U
bent van harte welkom om langs te komen en de sfeer te proeven.

NIEUW E COLLEGA 'S
Een nieuw gezicht op IKC de Tamboerijn en daarom stel ik mijzelf graag even aan u
voor. Ik ben Femke Goossen, woonachting in Didam en 22 jaar oud. Afgelopen jaar
heb ik mijn Pabodiploma behaald, De eerste helft van het schooljaar heb ik ervaring
opgedaan in groep 3/4 op de Montessorischool in Westervoort
Ik ben enorm enthousiast om na de voorjaarsvakantie werkzaam te zijn op IKC De
Tamboerijn. Ik zal werkzaam zijn in groep 3B van maandag tot en met vrijdag, zodat juf
Meike kan gaan genieten van haar zwangerschapsverlof.
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen elke dag met een glimlach de school in- en
uitkomen, ik hoop dit door mijn positieve en vrolijke houding te bereiken. Daarnaast
vind ik het belangrijk dat kinderen leren verantwoordelijk te zijn, samen te werken en
respect voor elkaar en leerkracht te tonen.
Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan en kijk er naar uit om u te ontmoeten!

FEM KE GOOSSEN
in gr oep 3B

Mijn naam is Naomi Wolsink-van Balen.Samen met mijn gezin woon ik in Doetinchem. Twee jaar
geleden heb ik mij laten omscholen tot leerkracht. Niks is leuker dan uw kind te zien genieten van
onderwijs wat bij hem/haar past. Wat ben ik blij dat ik daar vanaf 1 februari 2021 een mooie bijdrage
aan mag leveren. U kunt mij vinden op de nieuwe kleutergroep. Hieronder alvast een kijkje in "mijn"
nieuwe klas. Heeft u vragen stelt u deze gerust. Hopelijk komen we elkaar snel tegen.

NIEUW E KLEUTERGROEP C
Veel collega?s hebben deze lockdown periode de handen uit de mouwen gestoken om de nieuwe kleutergroep C vorm te
geven. Speciale dank vooral aan klusteam opa Henk en conciërge Jan!
De teamkamer is omgetoverd tot een gezellige groep met dezelfde herkenbare punten voor de kleuters als in de andere
twee groepen. We wensen de (toekomstige) kinderen en juf Naomi een fijne tijd op ons IKC.

