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Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Afgelopen dinsdag zijn er weer strengere maatregelen aangekondigd. Voor het basisonderwijs
verandert er momenteel niet zoveel, gelukkig! Wel hebben we wat aangescherpte maatregelen
genomen ten aanzien van bezoekers van ons IKC. Nog steeds geldt: alleen op afspraak mogen
volwassenen ons IKC bezoeken. Om dit veilig te kunnen doen, hangen er posters met een QRcode bij de ingangen. Wanneer deze gescand wordt (en dat geldt voor elke bezoeker met een
afspraak), verschijnt er een triage (een gezondheidscheck). Wanneer deze ingevuld is, kunnen de
antwoorden direct gemaild worden naar het mailadres op de poster. Zo zorgen we er samen
voor dat iedereen veilig kan werken op IKC De Tamboerijn.
Verder gebeurt er weer veel op het IKC. In de onderbouw wordt er gewerkt aan het thema “bouwen”. De
praktijkgroep heeft hiervoor de nodige materialen geleverd. Zij hebben een echt huis gebouwd waarmee de kinderen
kunnen spelen. Maar ook in de andere groepen wordt er hard gewerkt. Naast rekenen, taal en lezen zijn de kinderen
ook lekker bezig met muziek, tekenen, knutselen en bewegen. Kortom; we zijn heel erg trots op hoe goed alle
kinderen zich door deze gekke corona-tijd bewegen!
Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Wendy Tijsterman
Directeur IKC De Tamboerijn

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Welkom op ons IKC
Lorin en Nina in de peutergroep
Toby en Viggo in groep 1A
Ward in groep 4
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op het IKC!
Sinterklaasviering op IKC De Tamboerijn
Zaterdag 14 november komt Sinterklaas met zijn pieten weer aan in Nederland. Rond die tijd staat alles op ons IKC
weer in het teken van Sinterklaas. Maandag 23 november mogen de kinderen van de peutergroep en de groepen
1 t/m 5 een schoen meenemen (wel voorzien van naam!).
Vrijdag 4 december brengt Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje aan ons IKC. Die dag nemen de kinderen wél hun
lunch mee, maar voor de fruitpauze wordt iets lekkers geregeld door de OV.
In de bovenbouw worden surprises gemaakt. Hiervoor worden in de klas op dinsdag 17 november lootjes getrokken.
Meer informatie over lootjes trekken en de surprises volgt binnenkort.
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NIEUWS OVER ONS ONDERWIJS
Parro (Tessa)
1 december starten we met het communiceren volgens de app Parro. Eerder hebben we deze app al gebruikt voor
het inschrijven van de kennismakingsgesprekken aan de start van het schooljaar. Vanaf 1 december zullen we zoveel
mogelijk via deze app gaan communiceren met u als ouder. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
De Vreedzame School
Blok 3: We hebben oor voor elkaar.
Wij hebben het over communicatie en verschillen kunnen overbruggen. Aan bod komen onder andere de rol van
misverstanden, het je kunnen verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, actief luisteren, standpunt innemen en
samenvatten.
Er wordt geoefend met democratische besluitvorming en invloed krijgen. Kritisch denken wordt in de bovenbouw
gestimuleerd door bijvoorbeeld fake-nieuws te onderzoeken.

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR OUDERS
Rectificatie ouderplanner 2020-2021
Door een oplettende ouder zijn wij gewezen op een fout in onze ouderplanner 2020-2021. Hemelvaartvakantie is van
donderdag 13 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021 (niet 14 en 15 mei zoals nu vermeld). Bedankt voor het doorgeven!
Fietsverlichting controle groepen 6 t/m 8 op 10 november
Elk jaar organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) samen met de gemeente Zevenaar de fietsverlichtingsactie. De
vrijwilligers van de VVN komen dan op school en controleren hoe het gesteld is met de fiets van de kinderen. Onder
alle deelnemers verloten we een prijs. De fietscontrole is op dinsdag 10 november.
Herinnering ouderbijdrage
Elk schooljaar ontvangt u een verzoek om de ouderbijdrage te betalen onze oudervereniging. Veel ouders hebben
gehoor gegeven aan deze oproep, heel fijn! De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 32,50 per kind.
U kunt dit bedrag overmaken op: NL02 RABO 0323 9287 06 ten name van: Oudervereniging Tamboerijn te Zevenaar
met kenmerk: de naam van uw kind(eren) en de groep.
Projectweken Gezonde school
Ieder schooljaar zullen we op twee momenten stilstaan bij de Gezonde School. Voor dit schooljaar zijn dat week 45 +
week 46 en week 14 + week 15. In deze projectweken zullen er onder andere lessen over voeding worden gegeven,
blikken we met zijn allen terug en kijken we vooruit! Ook zullen dit momenten zijn voor updates. Voor nu is dat het
volgende: wij vragen ouders vanaf a.s. maandag 9 november om geen traktatie meer voor de leerkrachten mee te
geven. Kinderen blijven uiteraard de klassen rondgaan met hun kaart voor een felicitatie, maar het trakteren willen
we graag voor de eigen klas en groepsleerkracht houden.

Inspiratie voor een gezonde traktatie
Slang van druiven en aardbeien
Dit heb je nodig:
Aardbeien
Druiven
Satéprikkers
Wit fondant en wat chocola voor de oogjes
Zo maak je het:
Rijg druiven en één aardbei met het kroontje erop op een satéprikker. Maak met wat fondant en een druppeltje
gesmolten chocola twee oogjes. Plak ze op de aardbei. Tip: maak een klein deukje in de aardbei, dan blijven de oogjes
beter zitten.
EVEN VOORSTELLEN
Hallo! Mijn naam is Sharissa Hakvoort en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Duiven en studeer op dit
moment aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik studeer Pedagogische Wetenschappen. Voor
mijn tweede jaar kom ik hier een aantal weken op de Tamboerijn stagelopen. Dit zal voornamelijk
op de maandag zijn, bij juf Peggy in groep 8. Op deze manier kan ik de geleerde theorie terugzien
in de praktijk en dit verwerken in een stageverslag. Naast mijn studie werk ik bij IKEA FOOD in
Duiven. Ik doe graag aan handbal. Het liefste ga ik met mijn 2 jack-Russels naar het bos. Ik ben
graag aan het wandelen. Mocht je wat willen weten of vragen, trek me gerust aan de mouw!

HULP GEZOCHT
Reservekleding peuters/kleuters
U zou de kleutergroepen erg blij kunnen maken met broeken of joggingbroeken die ze kunnen gebruiken bij kleine
ongelukjes. Graag in een plastic zak aan uw kind meegeven, dan komt het bij de leerkrachten terecht. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Verkeersouder gezocht
We zijn op zoek naar een ouder die namens ons IKC in het verkeersouder-overleg van de gemeente Zevenaar wil
plaatsnemen. Tijdens zo’n overleg worden alle verkeersouders bijgepraat over de laatste ontwikkelen rondom
verkeersveiligheid van alle kinderen van Zevenaar. Tevens is het een klankbordgroep waarbij ervaringen, ideeën en
tips uitgewisseld worden. Interesse? Laat het weten via: admin.tamboerijn@liemersnovum.nl

OPVANG
Nieuws van de opvang
Tijdens de herfstvakantie is er bij de opvang weer veel te doen geweest. Iedere dag stonden er leuke activiteiten op
het programma. Koken, spelen op de zandbult van het Peeske, wandelen in het park,
“lasergamen” met gespannen draden door de school, proefjes over het weer en nog veel meer.
Om een impressie te krijgen, hieronder een paar leuke foto’s.

IKC De Tamboerijn
- Kinderdagopvang voor kinderen van 0-2 jaar op Het Talent
- Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar op IKC De Tamboerijn
- Buitenschoolse opvang voor kinderen 4-13 jaar op IKC De Tamboerijn
- Onderwijs 4-13 jaar op IKC De Tamboerijn
Pedagogisch medewerkers IKC De Tamboerijn: Chella, Sasjka, Isabel en Sylvana
Kinderopvang Zonnekinderen
Tel: 0316-340079 / info@zonnekinderen.nl / www.zonnekinderen.nl
IKC De Tamboerijn
Tel: 0316-524158 / ikcdetamboerijn@liemersnovum.nl/ www.ikcdetamboerijn.nl

AGENDA
DATUM
Do 5 nov
Di 10 nov
Vr 13 nov
Do 19 nov
Vr 20 nov
Do 3 dec
Vr 4 dec

WIE?
Belangstellenden
Groep 6 t/m 8
Groep 1/2 A
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Belangstellenden
Heel IKC

ACTIVITEIT
TamTam 3 uit
Fietsverlichtingscontrole (fiets mee dus!)
T@S-show (zonder ouders)
Studie 2-daagse, alle kinderen zijn vrij
Studie 2-daagse, alle kinderen zijn vrij
TamTam 4 uit
Sint op school

OVERIGE INFORMATIE
Spaar samen voor de leukste Goliath gezelschapsspellen bij de COOP
Je ontvangt één van de 12 spellen of 2 uitbereidingssets bij een volle spaarkaart en een kleine bijbetaling. Tot en met
22 november ontvang je bij iedere €5* aan boodschappen een spaarzegel en bij 15 zegels is de spaarkaart vol. Volle
spaarkaarten kunnen ingeleverd worden tot en met 29 november. Wees er wel snel bij, want voor deze actie geldt:
op = op! Spaart u met ons mee? Volle spaarkaarten kunt u meegeven aan uw kind. Deze mogen ook in de brievenbus
van ons IKC gegooid worden.
Bekijk hier de actie: Spaaractie gezelschapsspellen COOP

