TAM TAM Nieuwsbrief,
nummer 7, 2019-2020
5 maart 2020

Beste kinderen, ouders en verzorgers,
De voorjaarsvakantie zit er alweer op en de kinderen zijn allemaal weer goed gestart. Hoewel het voorjaar (zeker qua
temperatuur) al in zicht is, hebben we de afgelopen tijd veel regen en wind te verduren gekregen. Daardoor konden
we als IKC De Tamboerijn niet meelopen met de carnavalsoptocht. Erg jammer, de kinderen van de groepen 8 hadden
hard gewerkt aan hun carnavalswagens. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u zien hoe mooi de karren zijn geworden.
In de komende maand staan er weer een heleboel leuke activiteiten gepland. Vandaag is voor de peuters vanaf 3 jaar
het peutertheater-project gestart, samen met de peuters van Het Talent. Ook staat het pannenkoeken bakken voor
de ouderen van de Pelgromhof weer op de planning. Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag
in maart. Het is dé dag waarop kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen. Gewoon, omdat ouderen best wel
eens in het zonnetje gezet mogen worden. Tenslotte staat ook ons jaarlijkse schoolreisje weer voor de deur. Dit jaar
gaan alle kinderen naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
Maart is dus een maand vol leuke activiteiten, maar zal er tussendoor ook weer genoeg geleerd worden. Wilt u dat
ook een keer ervaren en zien? Op maandag 23 maart kunt u zelf een kijkje komen nemen in de klas, dit op onze
tweede (en laatste) kijkochtend van dit schooljaar.
Voor nu veel leesplezier gewenst!
Vriendelijke groet,
Jos Boonman
Directeur IKC De Tamboerijn
GROEPEN
Terugblik Carnaval
We kijken terug op een gezellig carnavalsfeest. Iedereen was mooi verkleed
en deze bonte stoet is de prins en prinses gaan ophalen. Vooral de
playbackshow was zeer geslaagd, we hebben met z’n allen genoten van de
goed voorbereide optredens.
Onlangs stonden we in de Zevenaar Post met onze mooie bolderkarren.
Klik hier voor het artikel.
Eindtoets groep 8
Dit schooljaar wordt de Cito eindtoets voor groep 8 digitaal afgenomen. Voor
de voorjaarsvakantie hebben we een test gedaan in groep 8a waaruit bleek
dat onze ICT-middelen voldoende toereikend zijn om de toets optimaal te
kunnen maken. De groep 8 leerlingen zullen de komende weken in de klas
ook oefenopgaven maken (zowel digitaal als op papier).
De toets bestaat uit twee delen en duurt van 8.45 uur tot 12.00 uur.
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De toets zal als volgt afgenomen worden:
maandag 20 april: groep 8a deel 1
dinsdag 21 april: groep 8b deel 1
woensdag 22 april: groep 8a deel 2
donderdag 23 april: groep 8b deel 2
Maart mediamaand
Deze maand wordt er op alle scholen/IKC’s van LiemersNovum extra aandacht besteed aan media. Dit jaar is het
thema van de mediamaand taal & geschiedenis. De eerste les van groep 4 t/m 8 stond in het teken van geschreven
taal. Leerlingen hebben een digitale quiz gespeeld waarbij woorden in braille en morse vertaald moesten worden.
Daarna zijn de leerlingen van groep 8 bezig geweest met het versleutelen van letters m.b.v. een computerprogramma
gebaseerd op het Caesarwiel. De andere groepen hebben met het binair getal systeem geleerd hoe computers
communiceren. De hele maand zijn er leerlingen die op dinsdagmiddag mogen proberen om een escaperoom over de
geschiedenis op te lossen. Ook de thema’s gebarentaal en social media zullen nog aan bod komen.
OUDERS
Schoolreisje dinsdag 24 maart
Op dinsdag 24 maart gaan we op schoolreis naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
De bus vertrekt om 9.15 uur. Om 16.00 uur verwachten we weer terug te zijn.
De kinderen worden deze dag zoals gewoonlijk om 8.30 uur in de klas verwacht waar ze allemaal een polsbandje
krijgen met daarop hun naam en het 06-nummer van een centrale contactpersoon. Voor alle groepen is voldoende
begeleiding/ toezicht. Tussen de middag krijgen de kinderen een lunch (een frietje en drinken).
De kinderen nemen zelf mee:
•Het schoolshirt.
•Extra drinken (bijv. een extra flesje water).
•Een tussendoortje. Een snoepje of koekje mag, gezonde tussendoortjes natuurlijk ook.
•Jas en tas voorzien van naam van het kind.
•Eventueel reservekleding
Wilt u er rekening mee houden dat de kinderen op deze dag zelf de tas bij zich moeten houden. Het is dus fijn dat ze
alleen meenemen wat nodig is.
De kinderen mogen niet meenemen:
•Geld en waardevolle spullen, zoals mobiele telefoon (De Tamboerijn is niet verantwoordelijk voor eventuele schade,
verlies en/of diefstal)
IKC De Tamboerijn is de hele dag gewoon bereikbaar. We kijken uit naar een hele gezellige dag en hebben er zin in!

IKC Raad
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er twee vacatures vrijgekomen in de IKC raad. Eén vanuit opvang en één van vanuit
onderwijs. We zijn blij u te kunnen melden dat meerdere enthousiaste ouders zich aangemeld hebben!
De ouder vanuit de opvang zal zich binnenkort in de Tam Tam aan u voorstellen. Wat betreft het nieuwe lid voor de
vacature vanuit de oudergeleding onderwijs zijn er meerdere kandidaten. Dit houdt in dat er een verkiezing plaats zal
gaan vinden. Binnenkort kunt u dus een formulier verwachten waarin de kandidaten zich aan u voorstellen en kunt u
als ouder uw stem uitbrengen.
OPVANG
Nieuw! Peutertheater 3+
Elke donderdag in maart kunnen onze peuters (en van Het Talent) vanaf 3 jaar meedoen met peutertheater 3+.
Peutertheater 3+ bestaat uit vier bijeenkomsten waarin wordt gespeeld, gedanst en gezongen aan de hand van
thema's uit de belevingswereld van de kinderen.
Het doel van deze theaterlessen is het creëren van een optimale ontwikkelingskans voor kinderen in de leeftijd van 3
jaar in de kinderopvang, door het aanbieden van veelzijdige en passende beweeg- en speelmogelijkheden.
Nadoen, spelletjes, vrij toneelspelen, liedjes, versjes, dansen, maar vooral plezier beleven aan het spelen en bewegen
op muziek staat centraal. De activiteiten stimuleren en ontwikkelen de muzikale, expressieve, emotionele,
motorische en cognitieve mogelijkheden van de kinderen. Er is aandacht voor eerste vormen van groepsbewustzijn
en het zich bewust worden van zichzelf in relatie tot de ruimte om zich heen.
Nieuws van de opvang
Carnaval
De peuters mochten vrijdag 21 februari ook verkleed naar het IKC komen en meegenieten van het carnavalsfeest. Ze
hebben heerlijk genoten van het optreden waar ze zelf ook aan mee mochten doen, de Pinguïn dans.

Ook werden er mooie slingers gemaakt door de kinderen van de BSO. Deze slingers hebben we dan ook gebruikt voor
de versiering van ons IKC.

Vakantie BSO en Peuteropvang
De afgelopen vakantie hebben de kinderen van de BSO en peutergroep niet stil gezeten! We hebben gedanst tijdens
de sport- en multimediadag op carnavalsmuziek en Just Dance. We waren ‘Junior Masterchefs’ tijdens de cultuurdag
en hebben we gezonde pizza's en pindakaas/banaan muffins gebakken. In het bos tijdens de natuurdag hebben we
met dingen uit de natuur geknutseld en hebben we nog een uitstapje gemaakt naar de Stockhorst in Groessen. Hier
mochten we een kijkje nemen in de fruitkwekerij!
Kortom, een geslaagde vakantieweek 😊!

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 4-12 jaar op IKC De Tamboerijn
- Onderwijs 4-12 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 mrt
Do 5 mrt
Do 12 mrt
Ma 16 mrt
Di 17 mrt
Do 19 mrt
Vr 20 mrt

Vr 20 mrt
Ma 23 mrt
Di 24 mrt
Wo 25 mrt
Do 26 mrt
Zo 29 mrt
Do 2 april
Do 2 april

WIE?
Belangstellenden
Peuters 3+
Peuters 3+
gr 8B
Belangstellenden
Peuters 3+
gr 1 t/m 8 en
ouders/verzorgers van groep
5
gr 8A
gr 1 t/m 8
Heel IKC
gr 1 t/m 8
Peuters 3+
Heel IKC
Belangstellenden
gr 7

ACTIVITEIT
TamTam 7 uit
Peutertheater
Peutertheater
Naar technieklokaal, met de fiets maar school
Open Scholen Dag 09.00 – 11.00 uur (zie poster)
Peutertheater
T@S-show, 08.30 – 09.00 uur

Pannenkoekdag bij Pelgromhof
Kijkje in de klassen 08.30 – 09.00 uur
Ouwehands Dierenpark te Rheden
Studiedag Liemers Novum, alle kinderen zijn vrij
Peutertheater
Zomertijd, klok gaat 1 uur vooruit
TamTam 8 uit
Theoretisch verkeersexamen

OVERIGE INFORMATIE (deze informatie hangt tevens op het bord bij de ingang school)

Hey hoi !
Waarschijnlijk ken je mij nog niet. Mijn naam is Score de Kangoeroe.
Ik organiseer samen met mijn vriendjes Jumper, Funny en Spurt een
sportief feestje bij KV de Zwaluwen. Ik nodig jou 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. Best moeilijk hoor!
maar met veel oefenen gaat het je echt wel lukken.
Kom zaterdagochtend 7 maart om 9.00 uur in je sportieve outfit bij ons in sporthal
Lentemorgen. Ervaar eens hoe leuk het is om met ons mee te doen. Je ouders mogen
natuurlijk ook mee. Er staat koffie met iets lekkers voor hun klaar.
Aanmelden is niet nodig. Zie ik je dan?!
Groetjes en tot ziens!
Wanneer: Zaterdag 7 maart
Tijd: 9.00 - 10.00 uur
Waar: Sporthal Lentemorgen
Wie: jongens en meisjes 3 t/m 6 jaar
Mail: ledenwerving@dezwaluwen.nl

