
 

 

 

Nieuwsbrief De Tamboerijn, 25 augustus 2022 

Beste ouder/verzorger, 

De zomervakantie is bijna voorbij. Op school zijn wij deze week al druk bezig met boeken, schriften, 

planningen en de leerkrachten hebben zich voorbereid op het werken met een nieuwe methode voor 

Rekenen (Pluspunt) en een nieuwe methode voor het kleuteronderwijs (Schatkist).  Maandag vanaf 

8.30 gaan de deuren open en is het natuurlijk een ‘inloopweek’, dan kunt u de leerkracht ook 

begroeten. U kunt zelf de school binnen om uw kind naar de groep te brengen. Als u niet zeker weet 

waar het lokaal van uw kind is kunt u dit vragen aan een van de team-leden in de gangen. U zult zien 

dat er nieuwe leerling-tafels en stoelen zijn in de lokalen van groep 2/3 tot en met 8. In deze 

nieuwsbrief staat belangrijke informatie over een verandering bij het buitenspelen (pauze). Om 8.45 

uur beginnen de lessen en gaat de klasdeur dicht, dan begint schooljaar 2022-2023 echt! 

Wij kijken ernaar uit om u en de kinderen maandag weer te mogen begroeten. 

Martine Nieuwstad en José Bijl 

 
 

Activiteiten aankomende periode 

29-8 Maandag 8.30 uur school is weer begonnen.  

29-8 t/m 2/9 

 

Maandag t/m 

vrijdag 

Inloopweek ouders kunnen de leerlingen naar het lokaal 

brengen. 

6 september Dinsdag Start schoolzwemen (13.30-14.15) groepen 5 

6 september Dinsdag  Schoolfruit (informatie volgt nog) 

12 september Maandag Start 1e blok Brede School (informatie volgt nog) 

23 september Vrijdag Schoolwerkdag, school is gesloten.  

 



 
 

Inloopweek   

 Eens in de vier weken is er een ‘inloopweek’. U kunt uw kind tussen 8.30 en 8.45 tot in de klas 

brengen. De inloopweek is voor de ouders van groep 1 t/m 8. De andere weken brengt u uw kind 

tot aan de deur van de school.   

Gymkleding meegeven! 

gymmen doen we in gymkleding.  De leerkracht zal u melden op welke dagen uw kind gym heeft. 

Vermijd op de gymdagen ook sieraden, deze moeten af in verband met de veiligheid.  

Pauze-juffen voor de grote pauze 

De Tamboerijn heeft een continu-rooster en hierdoor werken de leerkrachten non-stop tussen 

8.15 uur en 14.30 uur. Daardoor hebben zij erg laat zelf pauze. Dat blijkt niet meer haalbaar en 

doorvoor hebben wij een oplossing gevonden. Vanaf 29 augustus is zijn er dagelijks 'pauze-juffen’ 

op school.  

De pauze-opvang huren wij in via het bedrijf ‘Brood & Spelen’, zij zijn gespecialiseerd in het 

verzorgen van opvang tijdens de middagpauze en actief op meer dan 70 basisscholen in heel 

Nederland. Zij zorgen ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens de pauze aansluiten bij de 

wensen van de school. Tijdens de pauze hebben de pauze-juffen een actieve houding en doen ze, 

indien mogelijk, mee met een spel of activiteit. Na afloop zorgen ze voor een korte overdracht 

naar de leerkracht, zodat de lessen hierna in alle rust kunnen beginnen.  

School en de pauze-juffen hechten veel waarde aan veiligheid, een goede sfeer, open 

communicatie, duidelijke afspraken. De pauze-juffen hebben erg veel zin om op 29 juli kennis te 

maken met de groepen.  Pauze juffen zijn: Gracita (coördinatrice), Simone, Merlin, Claudia, Gerda, 

Nighat en Joke. 

 
 

 

 

 

 


