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EVEN BIJPRATEN
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Wat was het fijn om alle kinderen maandag weer in ons IKC te zien. Veel stralende, enthousiaste , nieuwsgierige en soms
ietwat gespannen gezichten! De eerste week zit er inmiddels op en de meesten hebben het ritme weer een beetje te
pakken. De eerste weken worden ook wel de 'Gouden weken' genoemd, we besteden dan extra tijd aan de Vreedzame
School. Er worden klassenafspraken gemaakt en de kinderen leren elkaar en de leerkracht spelenderwijs beter kennen.
Wij gaan ons het komende halfjaar focussen op de basisvakken en het geven van effectieve instructie. We doen dit door
veel bij elkaar te gaan kijken en samen lessen voor te bereiden. Door gerichte feedback te geven, kunnen we daarmee
ons onderwijs verder verbeteren. Daarnaast zullen we aan de hand van onze jaarplannen werken aan een aantal
verbeteringen. Voor komend schooljaar zijn dat: een nieuwe taalmethode kiezen, ons technisch en begrijpend lezen
onder de loep nemen en waar nodig onze onderwijsplannen bijstellen, het vormgeven van sterk taalonderwijs (waarbij
woordenschat een prominente rol heeft) en het doorontwikkelen van ons aanbod op ICT. We houden u op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Team IKC De Tamboerijn

NIEUW BIJ START NIEUW E SCHOOLJAAR
In groep 1-2A: Vajèn, Jonah, Eliyah, Logan, Ayden en Niglo
In groep 1-2B: Tamara, Eliano, Ayana en Tonia
In groep 4: Fee
We wensen iedereen een fijne start op ons IKC en hopen dat jullie je snel thuis voelen!

AGENDA
Vr 9 sept

Tam Tam 1 uit

Ma 12 sept t/m do 15 sept

Startbijeenkomsten voor ouders (datum en tijden in de ouderplanner)

Ma 19 sept

Kijkje in het IKC 08-30 - 08.45 uur

Vr 23 sept

Schoolfotograaf

Wo 28 sept

Start verkoop kinderpostzegels

Do 6 okt en vr 7 okt

Studie 2 daagse . Alle kinderen zijn vrij

STAGIAIRES STELLEN ZICH AAN U VOOR
Jor y in gr oep 1-2A
Mijn naam is Jory Middelberg, ik ben 19 jaar oud en ik ben een tweedejaars PABO student op Iselinge
Hogeschool in Doetinchem. Vanaf 6 september 2022, loop ik in groep 1/2A stage. Hier zal ik elke
dinsdag en woensdag stage lopen tot en met eind januari.
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om met vrienden op stap te gaan en af te spreken. Regelmatig ben
ik te vinden in de sportschool en in de winter ben ik vaak skiën en/of snowboarden.
Ik heb erg veel zin om stage te lopen en ik kijk er erg naar uit. Groeten, Jory Middelberg
Lot t e in gr oep 1-2B
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Lotte Zingg, 26 jaar oud, woonachtig in Didam en student aan
Iselinge Hogeschool. Komend schooljaar begin ik aan mijn laatste jaar van de opleiding en loop ik het
hele schooljaar stage bij juf Eveline in groep 1/2. Ik kijk erg uit naar een nieuwe groep, nieuwe
ervaringen en de mogelijkheid mijzelf als leerkracht te kunnen ontwikkelen. Samen met juf Eveline en
de leerlingen van groep 1/2 ga ik ervan uit dat wij er een leerzaam en leuk nieuw schooljaar van gaan
maken.
Naast mijn opleiding en stage werk ik in de horeca of onderneem ik graag leuke dingen met vrienden
en familie. Ik hoop binnenkort kennis met u te maken en voor vragen staat de deur altijd open.
Esmée in groep 2/ 3
Hallo, Ik ben Esmée Westhof, ben 17 jaar oud en zit in het tweede jaar van de opleiding
onderwijsassistent op het Graafschap College. Ik kom komend halfjaar op maandag en dinsdag stage
lopen in groep 2/3 op de Tamboerijn, waar ik heel veel zin in heb! Als bijbaantje zit ik achter de kassa bij
de Albert Heijn, dat doe ik al 3 jaar. Verder hou ik ervan om leuke dingen te doen met mijn vrienden of
familie. Ik kijk er erg naar uit om iedereen te ontmoeten en mocht u mij iets willen vragen, kunt u mij
gerust aanspreken! Tot snel, groetjes Esmée
Lot t e in groep 3
Ik ben Lotte Borst en ben 17 jaar oud. Samen met mijn ouders, broertje en onze hond Puck woon ik in
Zevenaar. Het aankomende half jaar mag ik in groep 3 bij juf Hanneke en juf Willemijn stagelopen. Op
de maandag en dinsdag kun je mij in de school tegenkomen.
Op dit moment zit ik in leerjaar twee van de opleiding Onderwijsassistent op het Graafschap College in
Doetinchem. Buiten school en stage hou ik ervan om gezellig met mijn familie en vrienden samen te
zijn. Ik kijk er naar uit om er samen met de kinderen er een gezellige en leerzame periode van te maken.
Evi in groep 7
Mijn naam is Evi Engelen. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Didam. Ik begin komend schooljaar aan mijn
laatste jaar van de pabo, op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Het hele schooljaar zal ik stage gaan
lopen in groep 7 bij juf Kristel. Ik kijk er erg naar uit om mij verder te ontwikkelen als leerkracht in deze
groep. In mijn vrije tijd ben ik in de turnhal te vinden om les te geven, werk ik als caissière en breng ik
mijn tijd graag door met vrienden en familie. Ik verheug me op een mooi en leerzaam schooljaar!

SCHOOLFOTOGRAAF
Vrijdag 23 september komt de schoolfotograaf op IKC De Tamboerijn. Er zal een portretfoto gemaakt
worden en een groepsfoto. Net als de vorige jaren zullen er geen foto?s gemaakt worden van broertjes of
zusjes die niet op IKC De Tamboerijn zitten.

NIEUW S VANUIT DE OPVANG
Afscheid Isabel
Onze fijne collega Isabel heeft in de zomervakantie afscheid genomen van
ons op de opvang.
De kinderen hebben leuke dingen voor haar gemaakt zodat Isabel nog eens
aan ons kan denken.
We kregen mooie skeelers en puzzels voor de peutergroep en BSO.
Dankjewel Isabel! We gaan je missen.

Even voorstellen
Hoi Allemaal,
Jullie hebben mij al leren kennen in de klas. Mijn naam is Rosiana, ik ben 33 jaar en woonachtig in
Zevenaar. Ik volg de versnelde opleiding tot Pedagogisch Medewerker gespecialiseerd.
Deze opleiding volg ik door te werken en te leren. Je kunt mij tegen komen op zowel de
peutergroep als de buitenschoolse opvang. Ik ga met plezier mijn stage tegemoet.
Groetjes Rosiana

Zomervakantie
De vakantie zit erop en we zijn blij dat we alle kinderen weer zien.
We hebben genoten van het heerlijke warme weer en hebben veel
activiteiten buiten ondernomen.
De herfst is in aantocht en we starten binnenkort weer met een nieuw
thema op de peutergroep en BSO; 'Ridders en kastelen'.

INFORM ATIE EN CONTACTGEGEVENS

-

Kinderopvang voor kinderen van 0-2 jaar (locatie Het Talent)
Peuteropvang en peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar (locatie IKC De Tamboerijn)
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar (locatie IKC De Tamboerijn)
Onderwijs voor kinderen van 4-13 jaar (locatie IKC De Tamboerijn)
Tel: 0316-524158
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