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AGENDA
EVEN BIJPRATEN

Na een zonnige meivakantie zijn we
afgelopen maandag weer heerlijk
gestart! Wat was het fijn om iedereen
weer te zien. 
De komende weken zijn wat meer
'gebroken' en hebben de kinderen wat
vaker vrij.  
Het laatste deel van het schooljaar is
aangebroken, wat is het
voorbijgevlogen! Er staat nog een
heleboel op de planning: de
avond4daagse, kamp en afscheid
groep 8 en zijn er nog twee studiedagen
gepland. 
Afgelopen woensdag zijn alle kinderen
op schoolreis geweest. Wat was het
weer een feest! Een groot deel van de
dag is door de oudervereniging
georganiseerd: dank jullie wel!

Het vakantierooster voor volgend
schooljaar vindt u verderop in deze
TamTam.

In de volgende TamTam kunnen we u
meer vertellen over de formatie van
volgend schooljaar. Nog even geduld
dus!

Team IKC De Tamboerijn

NIEUW OP ONS IKC

Arya en Hanan in groep 1-2A
Ivy in groep 1-2B

Wij wensen jullie een fijne start op ons IKC!

vr 12 mei
T@s show groep 5
TamTam 9

do 18 mei 
vr 19 mei

ma 22 mei- 
do 25 mei A4daagse 

Hemelvaart en vrijdag vrij

2de Pinksterdag (alle kinderen vrij)ma 29 mei

Studiedag (alle kinderen vrij)di 30 mei

vr 2 juni Kijkje in de klassen (8:30 - 8:45 uur)
TAMTAM 10



VAKANTIEROOSTER
2023-2024

TERUGBLIK SCHOOLREIS

Herfstvakantie 14 okt t/m 22 okt 2023
Kerstvakantie 23 dec 2023 t/m 7 jan 2024
Voorjaarsvakantie 10 febr t/m 18 febr 2024
Goede vrijdag 29 mrt 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m 18 aug 2024

Studiedagen zijn op dit moment nog niet bekend

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR of IKC-raad) op schoolniveau. Deze MR bestaat uit ouders
en personeel van de school of IKC. De MR of IKC-raad overlegt met de schooldirectie. Afhankelijk van het
onderwerp heeft een MR instemmingsrecht of adviesrecht.
Op bestuursniveau, ‘schooloverstijgend’, is er een gemeenschappelijke MR, de GMR. In de GMR zitten zowel ouders
als personeelsleden van LiemersNovum. De GMR overlegt met het college van bestuur. Ook de GMR heeft –
afhankelijk van het onderwerp – instemmingsrecht of adviesrecht. Een deel van de documenten van de GMR is
openbaar, een deel is besloten.

Per 12 september 2023 zijn er vacatures voor de oudergeleding van de GMR.
In de bijlage in Parro (naast deze TamTam) vindt u het wervingsdocument, waarin alle details staan vermeld. 
Meer informatie kunt u ook inwinnen via de voorzitter van de GMR, Anky van Alst: voorzitter.gmr@liemersnovum.nl 

VACATURES IN GMR

BEREIKBAARHEID TIJDENS DE AVOND4DAAGSE

OPROEP KLEDINGBANK

Voor de kledingbank zamelen we
af en toe kleding in. Op dit
moment is er behoefte aan
goede jongenskleding, schoenen
en (zomer)jassen. U kunt deze
volgende week inleveren (in de
hal). Graag alleen schone, hele
en nog bruikbare kleding
inleveren.

Binnenkort lopen veel kinderen van ons IKC mee met de avond4daagse.
Zoals eerder aangegeven verwachten we dat ouders/verzorgers zelf de
verantwoordelijkheid nemen over hun eigen kind(eren) (en degene die ze die
dag onder hun hoede hebben). Het is praktisch om uw kind(eren) een
noodnummer mee te geven. Door deze bv. op hun arm te schrijven of op een
briefje in hun zak mee te geven.



Toekomstige leerkrachten en pedagogisch
educatief professionals gezocht

Op 25 mei 2023 is er vanaf 19.00 uur op
Iselinge Hogeschool (Bachlaan 11 in
Doetinchem) een voorlichting voor iedereen
zich wil laten omscholen tot leerkracht of
pedagogisch educatief professional. 
Onze school is opleidingsschool van Iselinge
Hogeschool. Dat betekent dat er
aankomende leerkrachten en pedagogisch
educatief professionals bij ons stage lopen
en dat wij samenwerken met de
hogeschool voor goed onderwijs in de regio.
We raden deze informatieavond daarom
van harte aan.

Voor meer informatie en aanmelden:
www.iselinge.nl/informatieavonddeeltijd.

VESTERBOS

Op 26 april lag het voorstel voor de nieuwe
invulling van de locatie Vestersbos voor in de
gemeenteraad. Het voorstel ging om de
voorkeur voor onderwijs (twee basisscholen,
kinderopvang en een gymzaal). Er is helaas nog
geen definitief besluit genomen. Hieronder leest
u hier meer over.

Meer informatie gewenst
De gemeenteraad heeft aangegeven meer
informatie te willen over alternatieve locaties
voor kinderopvang Zonnekinderen en
basisscholen de Wissel en de Tamboerijn. Dit om
een weloverwogen besluit te nemen over de
nieuwe invulling van Vestersbos. 

Hoe nu verder?
Het college gaat aan de slag met de vraag van
de raad. Dit betekent dat waarschijnlijk in het
najaar van 2023 (nieuwe) informatie volgt om te
komen tot een nieuw voorstel. Zodra wij meer
weten over het verloop van het traject, dan
informeren wij u daar uiteraard over. 

Met vriendelijke groet,
Namens Wytske Dijkstra

Tessa Le Conge
Communicatieadviseur



Het was een gezellige periode op de peuteropvang. Zo
hebben we meegedaan met de Koningspelen en zijn we mee
geweest op schoolreis naar Ouwehands Dierenpark. Gelukkig
was het mooi weer en hebben we heel veel dieren gezien!

Tijdens de vakantie heeft de BSO deelgenomen aan een
sportdag bij de atletiekvereniging. Een fijne sportactiviteit,
dat vonden de kinderen erg leuk. 

Afgelopen week hebben alle pedagogisch medewerkers hun
BHV-skills getraind. De juffen kunnen allemaal een brandje
blussen en EHBO verlenen als het nodig is. 
Iedereen is geslaagd!

NIEUWS VANUIT DE OPVANG

IKC De Tamboerijn
 

ma-vrij
 

7:00 tot 18:30 uur

0316-524158 

 ikcdetamboerijn

 ikc.detamboerijn

www.ikcdetamboerijn.nl

https://www.ikcdetamboerijn.nl/


ACTIVITEITEN


