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EVEN BIJPRATEN
Beste allemaal,
Het mooie weer van de afgelopen dagen geeft een heerlijk lentegevoel! Ondanks dat het de komende dagen wat minder
mooi weer wordt, hoop ik dat jullie allemaal genieten van de aankomende vrije dagen. Vandaag is er in alle klassen
stilgestaan bij Pasen. De groepen 1 t/m 4 hebben eieren gezocht en in de bovenbouw hebben de kinderen een
paasweetjeskampioenschap gehouden. Daarnaast heeft de paashaas bij alle groepen, namens de OV, iets lekkers
afgegeven.
Het was een kEI-gezellig dag!
Fijne Paasdagen en tot dinsdag 6 april!
Namens het team van IKC De Tamboerijn en met vriendelijke groet,
Wendy Tijsterman

NIEUW OP ONS IKC
Eliano, Maria en Sophia bij de peuters
Milo, Abbigail en Jethro in groep 1C
We wensen jullie veel plezier op ons IKC en dat jullie je snel thuis gaan voelen!

AGENDA
Donderdag 1 april

Tam Tam 8 u it

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april

Paasvakantie: alle kinderen zijn vrij

Woensdag 21 en donderdag 22 april

Centrale Eindtoets groep 8

Vrijdag 23 april

Koningspelen, dit jaar geen Koningsontbijt

Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei

Meivakantie

Maandag 10 mei

IKC Raad

Woensdag 12 mei

Tam Tam 9 u it

NIEUW S VANUIT DE OPVANG
De BSO van IKC De Tamboerijn heeft afgelopen maandag de moestuinbak en de kweekbakken gevuld met zaadjes. Nu
goed nat houden en hopen dat het snel gaat groeien! Alle kinderen hebben heel goed meegeholpen en ze weten nu hoe
het allemaal moet.
Wat een feest! Het is lente en de we hebben kuikens op school! Niets is leuker dan het knuffelen met échte kuikentjes.
Het mooie lenteweer komt er aan en we genieten steeds meer van de zonnige dagen buiten met de kinderen. Wat fijn om
lekker lang buiten te zijn, hutten te bouwen, met stoepkrijt te kleuren en te picknicken .

TW EE NIEUW E LEDEN IKC RAAD
Ongeveer een jaar geleden zijn mijn vrouw Sylvie, zoons Milo (bijna 4) en Bodi (1,5) en ik in Zevenaar komen
wonen. Ik vind het leuk dat ik, door lid te wordenvan de IKC-raad, wat kan betekenen voor de kinderopvang
en de school waar onze kinderen naar toe gaan. In het dagelijks leven werk ik als fysiotherapeut en doe ik
graag leuke dingen met het gezin, ook ga ik graag sporten (hardlopen, wielrennen en in het verleden
voetbal). Ik hoop dat het lid worden van de IKC-raad er ook aan bijdraagt dat ik andere ouders leer kennen,
schroom dus ook niet om me aan te spreken :-) (zomaar, of als er iets is waar de IKC-raad je bij kan helpen).
Tot ziens op/bij het schoolplein!
Tom

Mijn naam is Angela, 40 jaar en trotse moeder van twee tieners. Onze zoon Jorn zit in groep 5 sinds dit
schooljaar en dochter Lisa zit in de tweede klas van de havo op het Liemers College. Zelf werk ik bij Gamma
Duiven, waar ik allround inzetbaar ben. We genieten in onze vrije tijd van onze qualitytime met elkaar of
samen met familie & vrienden. Houden ervan veel erop uit te gaan door b.v. te gaan wandelen en te
ontdekken, maar ook spelletjes spelen, creatief bezig te zijn in en rondom het huis, (moes)tuin of keuken.
We zijn ook lid Schutterij St. Andreas & Fitnesscentrum Zevenaar en mama 'vlucht' ook nog weleens graag
naar een wellness ;-).
De reden dat ik mezelf kandidaat heb gesteld voor de IKC-raad is dat ik graag een bijdrage wil leveren als
betrokken ouder. Mijn enthousiasme en diverse persoonlijke ervaringen kan ik inzetten bij verschillende
vraagstukken om gezamenlijk tot goede ideeën, aanpassingen of oplossingen te komen. En hoop zo op een
positieve manier iets te kunnen betekenen voor de kinderen binnen het IKC.

THEORETISCH EN PRAKTISCH VERKEERSEXAM EN
Gisteren hebben de kinderen van groep 7 hun theoretisch verkeersexamen gedaan.
Iedereen is geslaagd! Dit jaar is er geen praktisch verkeersexamen voor groep 7, maar wel
een inhaalexamen voor groep 8. Door de coronamaatregelen konden zij vorig schooljaar
geen praktijkexamen doen. Volgend jaar mag groep 7 hun praktijkexamen inhalen, tegelijk
met alle andere kinderen die dan in groep 7 zitten.
Het praktisch verkeersexamen voor groep 8 is nu op dinsdag 18 mei 2021. Mocht die
datum wederom niet door kunnen gaan wordt het voor '21 afgelast. Veel succes allemaal!

THEM A W EKEN GEZONDE SCHOOL
De komende twee weken staan in het teken van de Gezonde School. Praktisch
betekent dit dat we op ons IKC extra aandacht besteden aan gezondheid in het
algemeen, gezonde voeding en bewegen. Zo start de dag bijvoorbeeld met een
filmpje, wordt er een quiz gespeeld of maken de kinderen een werkblad met

In spir at ie voor een gezon de t r ak t at ie:
Gezonde ijsschijfjes
Dit heb je nodig voor 30 traktaties:
250 gramdiepvries fruit (mango, rood fruit)
750 ml halfvolle yoghurt
30 kartonnen bekertjes en ijsstokjes

bijbehorende opdrachten. Op deze manier staat iedere klas op een leuke en leerzame
manier stil bij bewustwording en balans.
Een reminder over de traktaties voor de leerkrachten: Wij vragen ouders om geen
traktatie mee te geven voor de leerkrachten. Kinderen gaan uiteraard (als dit straks
weer mogelijk is) de klassen rond met hun verjaardagskaart maar het trakteren willen

Laat het fruit iets ontdooien en pureer het
met een staafmixer of keukenmachine.
Meng er yoghurt door. Vul de bekertjes en
zet ze een uur in de diepvries. Na een uur
kunnen de ijsstokjes erin gestoken worden.
Daarna moeten de bekertjes nog 3 uur in de
diepvries.

we graag voor de eigen klas houden.

AVOND 4-DAAGSE HOM E EDITION
De A4-daagse Zevenaar organiseert samen met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Eroutes deze
bijzondere 'Home Edition' van de avondvierdaagse. Met een speciale app lopen kinderen hun eigen routes op hun eigen
moment. Zo wordt drukte en groepsvorming voorkomen. Uiteraard wacht na afloop de officiële Avond4daagse
medaille. Meer informatie over het aanmelden via deze link: Avond4daagse HomeEdition

DOPPEN SPAREN VOOR TECHNOPLAZA
In het halletje bij de hoofdingang
staat een doos van Techno-Plaza
voor het inzamelen van plastic
doppen. De doppen gaan door de
shredder en er worden nieuwe

TULPENCURSUS HOCKEY HVZ
Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ) organiseert ook
dit jaar de VTC Tulpencursus Hockey Instuif. Tijdens
deze introductiecursus kunnen kinderen, die dit jaar
5 jaar of ouder worden, gratis en vrijblijvend
kennismaken met de hockeysport.

plastic platen van gemaakt zodat de

De Tulpencursus bestaat uit drie trainingen op de

leerlingen er een luidspreker van

zaterdagochtenden van 10, 17 en 24 april, telkens

kunnen bouwen. Elke leerling heeft

van 9:30 tot 10:30 uur.

ongeveer zo?n 200 doppen nodig en

Meld je aan via tc-jeugd@hvz.info of kijk op

dat is de reden dat wij het hele jaar

www.hvz.info

door sparen. Helpen jullie mee?

