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EVEN BIJPRATEN
Beste allemaal,
U ziet het goed: de TamTam in een nieuw jasje! Niet dat met de andere layout wat mis was, maar we wilden graag een
compactere nieuwsbrief zodat u alle relevante informatie snel terug kunt vinden.
Wat gebeurt er verder op ons IKC? We zijn in afwachting van het grote feest van Sinterklaas, morgen is het al zover!
Anders dan andere jaren zal Sinterklaas niet buiten aankomen, maar als het goed is al binnen is om daar de kinderen te
ontvangen. Hopelijk kunt u volgend jaar wel weer genieten van de aankomst van Sinterklaas op ons IKC.
Als we Sinterklaas hebben uitgezwaaid, begint de voorbereiding op het andere grote feest van ons IKC: kerst! Ook dit
zal er dit jaar anders uitzien dan normaal. Geen kerstdiner in de avond met allemaal thuis klaargemaakte hapjes, maar
een gezellig kerstontbijt. Het is even niet anders, maar samen maken we er wat van!
Team IKC De Tamboerijn

SINTERKLAAS EN KERST

NIEUW OP ONS IKC

Morgen zal Sinterklaas een bezoekje brengen aan ons IKC. We

Aiden in gr 1/2A

kunnen bijna niet meer wachten, zo spannend! De peuters en

Djalahay, Amy, Lars en Arissa in

groep 1 t/m 5 krijgen allemaal een mooi cadeau, in groep 6 t/m

gr1/2B

8 hebben alle kinderen surprises gemaakt voor elkaar.
We wensen jullie veel plezier op ons
De week van 14 t/m 18 december staat in het teken van kerst!
Maandag 14 december: WorkshopsKlankenkaravaan.

IKC en dat jullie je snel thuis gaan
voelen!

Dinsdag 15 december: Groepsdoorbroken activiteiten t/m groep 4
Donderdag 17 december: Gezelsschapsspellen mee
Vrijdag 18 december: kerstontbijt in je pyjama/onesie!
Groepsdoorbroken activiteiten groep 5 t/m 8
Meer info over de kerstweek vindt u onderaan deze nieuwsbrief!

NAM ENS DE IKC-RAAD
Maandag 23 november heeft de IKC-raad weer een overleg gehad. De notulen zijn uiteraard te vinden op onze website
en via deze link. Benieuwd welke ouders en leerkrachten zitting hebben in de IKC-raad? Klik op deze link.

PARRO

NIEUW S VANUIT DE OPVANG

Op dinsdag 1 december zijn we gestart
met Parro. Heeft u al een keer

Jaja! Met Sinterklaas weer in het land is het voor de kinderen een spannende

ingelogd? Voor alle toekomstige ouders

tijd. De peuters maken een mooie pietenmuts die ze op kunnen zetten als

geldt dat zij door de leerkracht van hun

Sinterklaas op het IKC komt. Ook werd er samen met de peuters een echte

kind (nieuwe) inloggegevens krijgt.

stoomboot gemaakt. En natuurlijk mochten alle kinderen vorige week de

Vergeet niet uw privacyvoorkeuren

schoen zetten. De peuters waren allemaal erg blij met de klei die Sinterklaas

aan te geven. Tot ziens in Parro!

in de schoen had gedaan. Peuters vinden het ook heel leuk om bij de kleuters
in de klas een kijkje te nemen en daar een spel te kiezen.

VEILIG PARKEREN
We zien dat het parkeren rondom het
IKC niet altijd op de goede manier
gebeurt. Kinderen kunnen daardoor
niet veilig oversteken. Ook fietsen
blokkeren regelmatig de doorgang
naar het plein. Wilt u niet op de
drempel parkeren voor de
kleuteringang en uw fiets niet voor de

Op de BSO zitten we ook zeker niet stil en zijn de kinderen altijd druk in de
weer met leuke activiteiten. Lekker er op uit, een heerlijk gerecht maken of
gewoon lekker een spelletje aan tafel.

ingang (van het hek) plaatsen?

W IST U DAT?
-

-
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HULP GEZOCHT

GEZONDE SCHOOL

we weer inzamelen voor de

Voor de groepen 1/2 zijn wij op zoek

Steeds meer kinderen trakteren op

Voedselbank?

naar verkleedkleren. De kinderen

fruit of andere gezondere

deze kratten 9 december weer

vinden het geweldig om er in de

alternatieven. Mooi om te zien! Ook

opgehaald worden en de

hoeken mee te spelen. Heeft u nog

deze unicorn-traktatie mocht er zijn:

praktijkgroep gaat helpen?

verkleedkleren die uw kind(eren) niet

gr 7/8 bij het dode-hoek

meer gebruikt? De kleding mag

project les hebben gehad in

afgegeven worden bij de groepen 1/2.

een vrachtwagen?

Ook zoeken we lege keuken- en

76 fietsen goed zijn gekeurd?

wc-rollen voor het knutselen.

AGENDA
Vrijdag 4 december

Sinterklaasfeest op het IKC

Maandag 14 december

Workshops voorstelling de Klankenkaravaan

Vrijdag 18 december

Kinderen om 12:00 uur vrij, start kerstvakantie

Maandag 21 dec t/m vrijdag 1 jan

Kerstvakantie

Donderdag 7 januari

TamTam 5 uit

KERSTW EEK OP IKC DE TAM BOERIJN
Achter de schermen worden al druk voorbereidingen getroffen voor de kerst. Door de maatregelen van
het RIVM hebben wij helaas moeten besluiten dat het traditionele kerstbuffet dit jaar niet kan worden
georganiseerd. Maar gelukkig hebben we een leuke, andere invulling bedacht:
*
*
*
*
*
*

Vanaf 25 nov
Maandag 14 dec
Dinsdag 15 dec
Woensdag 16 dec
Donderdag 17 dec
Vrijdag 18 dec

Kersttekening maken op school of meenemen naar school
Voorstelling in 1 dag: Wereld(s) Kerstfeest o.l.v. Klankenkaravaan
Groepsdoorbroken activiteiten peuters t/m groep 4
Gezelschapsspelletjes meenemen en spelen in alle groepen
In pyjama/onesie met ontbijt naar school komen voor alle groepen
Groepsdoorbroken activiteiten groep 5 t/m groep 8

Ker st t ek en in gen voor ou der en in Zeven aar
Dit jaar doen wij mee aan de actie van onze kinderburgemeester Jasmijn Braam ?Maak een warme groet,
dat doet een oudere goed?. De bedoeling is dat kinderen van ons IKC een mooie tekening maken die
vervolgens aan ouderen in Zevenaar worden verstuurd/uitgedeeld. Jasmijn vraagt of wij onze tekeningen
in een speciale doos willen stoppen die zij op ons IKC neerzet. Deze actie loopt van 25 november t/m 15
december.
Klan k en k ar avaan
IKC De Tamboerijn heeft een interconfessioneel karakter. Dat wil zeggen dat wij in ons (onderwijs)aanbod
aandacht besteden aan alle geloofsovertuigingen. Daarom hebben we er voor gekozen om de
kerstactiviteit op maandag 14 december anders in te vullen. Waar voorheen de viering vooral gericht was
op het traditionele kerstverhaal, kiezen we nu voor een wat algemener thema dat past bij kerst.Op deze
maandag wordt er in alle groepen druk geoefend voor de voorstelling die ?s middags plaatsvindt.Dit jaar
is gekozen voor het thema: ?Wereld(s) Kerstfeest?. De verschillende groepen zullen tijdens de viering een
optreden verzorgen rondom dit thema. Deze viering is alleen voor kinderen van het IKC.
Gr oepsdoor br ok en w er k en
Op dinsdag 15 december gaan de peuters t/m groep 4 groepsdoorbroken werken aan allerlei activiteiten.
De groepen 5 t/m 8 doen dit op vrijdag 18 december.
Spellet jesm iddag
Donderdag 17 december mogen alle kinderen een gezelschapsspel meenemen naar school. Het moet
een spelletje zijn dat je met twee of meer mensen kunt spelen. Het mogen geen digitale spellen zijn.
Ker st on t bijt in pyjam a
Op vrijdag 18 december hoeven de kinderen thuis nog niet te ontbijten. Ze mogen die dag in hun
pyjama/onesie en met hun favoriete knuffel naar school komen. Het is ook de bedoeling dat ze een
ontbijtje voor zichzelf meenemen. Denk hierbij aan één of twee boterhammen/broodjes en wat te
drinken. Het is fijn als de kinderen dit op een bord met folie erover mee naar school nemen.
Ker st k aar t en
Er worden geen kerstkaarten in de groep uitgedeeld. Dit om teleurstellingen bij andere kinderente
voorkomen.
Alle kinderen krijgen van de OV een kerstattentie mee.

