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IKC D E TAM BOERIJN

EVEN BIJPRATEN

Beste allemaal,

Het was een verdrietige start van de week, waarbij we in alle groepen stil hebben gestaan bij het overlijden van Jordy de 

Keijzer, vader van Tycho uit groep 1/2A. In groep 1/2A heeft juf Linda zorgvuldig de tijd genomen om het moeilijke 

onderwerp te bespreken met de kinderen. De kinderen hebben een mooie kaart gemaakt en die heeft Tycho, samen met 

een speciale herdenkingsknuffel, gekregen van de klas. Hopelijk zal het een klein beetje helpen in deze immens verdrietige 

tijd. We wensen Tycho en Jessica nogmaals veel sterkte de komende tijd.

De komende twee dagen zijn alle kinderen vrij vanwege Hemelvaart. We zien daarom iedereen maandag weer op het IKC. 

Denkt u eraan dat de kinderen volgende week vrijdag (21 mei) een studiedag hebben? Op die dag kijken we alvast vooruit 

naar het nieuwe schooljaar. We evalueren onze huidige jaarplannen en stellen nieuwe plannen op voor het komende jaar. 

Ook kijken we gezamenlijk naar het Nationaal Programma Onderwijs. Deze subsidieregeling is bedoeld om een goed plan 

te bedenken (en uit te voeren!), om de vertraging in het leren van de kinderen door de twee lockdowns in te lopen. Eén van 

de ideeën is om de schooldagen te verlengen. Wij geloven in de goede balans tussen school en vrije tijd en zullen niet 

kiezen voor extra leertijd of een zomerschool. Hoe we de subsidie wel gaan inzetten, hoort u snel. We houden u op de 

hoogte!

Team IKC De Tamboerijn  

AGENDA

Elianne en Maevy bij de peuters 

Sofia in groep 2A

Elise in groep 7

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

NIEUW OP ONS IKC

Di 18 mei Praktisch verkeersexamen groep 8

Vr 21 mei Studiedag, alle kinderen vrij

Ma 24 mei 2de Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

Do 3 juni Tam Tam  10 uit

https://www.desterkplaats.nl/werkwijze/goodmourninghippo/


  

NIEUWS VANUIT DE OPVANG

   

Meivakantie bij de opvang

In de meivakantie hebben de kinderen van de BSO en de peutergroep niet stil gezeten.

We hebben kikkererwtensoep gekookt en een echte high-lunch voorbereid. Met pizzabroodjes, zandkoekjes en ei-rolletjes.

Er werd een toneelstuk bedacht en aan het publiek getoond. Wat knap van de kinderen dat ze op het podium durfden op te 

treden!

Buiten mochten de kinderen in de zon de schaduw van een dier omtrekken. Wat een leuk idee was dat en de tekeningen 

zijn erg goed gelukt.

Verder mochten de kinderen lekker buiten spelen en dat is altijd fijn om te doen.

Al met al: we hebben weer een gezellige vakantie gehad. En wat fijn dat alle kinderen weer naar de BSO mogen komen!

Nieuw t hem a BSO en KDV

Bij de BSO zijn we deze week met een nieuw thema 

gestart, namelijk ?op een onbewoond eiland?.

De kinderen zullen de komende weken druk met dit 

thema aan de slag gaan.

We hopen dat we de zon meer gaan zien, zodat we veel 

activiteiten buiten kunnen ondernemen en vrij buiten 

kunnen spelen. 

 

In de meivakantie is juf Meike bevallen van kleine Pleun!

Lieve Meike en Mark: van harte gefeliciteerd!

    BABYNIEUWS       JUBILARIS

Op vrijdag 2 april was juf Kristel 25 jaar in dienst van het 

onderwijs! Daarvan werkt ze al 19 jaar bij ons IKC! We hebben 

juf Kristel in het zonnetje gezet en verwend met onder andere 

een mooie bos bloemen!

 LEREN MET DE ACTIVE FLOOR! 

Sinds kort hebben we een Active Floor in ons IKC! Dit is een interactieve vloer waar allerlei leerspellen op geprojecteerd 

worden en het bewegend leren gestimuleerd wordt. Op de Active Floor worden kinderen uitgedaagd in beweging te komen. 

Er zijn allerlei spellen waarin het bewegen en spelplezier het doel zijn, maar er zijn ook spellen waarin een beroep wordt 

gedaan op de cognitieve vaardigheden. Daarmee kan de Active Floor worden ingezet voor de verwerking van aangeboden 

leerstof en voor het automatiseren van bijvoorbeeld rekenopgaven. De kinderen waren razend enthousiast tijdens het 

proefdraaien met juf Tessa! Wellicht heeft u dat al kunnen zien via Parro of Facebook. 
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DOEKOE actie bij de COOP stopt zondag 23 mei a.s. We 

houden u op de hoogte wat het voor ons IKC heeft 

opgebracht!

VAKANTIEROOSTER 2021-2022

Herfstvakantie 23 oktober t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december   2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari   t/m 6 maart 2022

Goede vrijdag 15 april   2022

2e Paasdag 18 april   2022

Meivakantie 23 april   2022 t/m 8 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022   t/m 29 mei 2022

2e Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022

Naast deze vakanties worden er nog 6 studiedagen ingepland. 

Deze data zullen we uiterlijk in de laatste TamTam publiceren.

  

Ik, Score de Kangoeroe, nodig jou (3 t/m 6 jaar) hierbij uit om 
met ons mee te doen. We gaan gezellige en sportieve spellen 
doen en leren hoe we de bal in de korf kunnen gooien.

Kom vrijdag 14 mei of vrijdag 4 juni om 18.00 uur in je 

sportieve outfit bij ons op sportpark Hengelder. Je mag ook 

beide keren komen. Je ouders mogen natuurlijk ook mee. Er 

staat koffie met iets lekkers voor hen klaar. 

Aanmelden is niet nodig.

Zie ik je dan? 

info@dezwaluwen.nl

 OVERIG NIEUWS

 LEREN MET DE ACTIVE FLOOR! 
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