
 

 
De Tamboerijn wenst u fijne feestdagen toe en veel 

geluk en goede gezondheid in 2023 

 

 

 

Nieuwsbrief De Tamboerijn, 14 december 2022 

Beste ouders,   

De school is in kerstsfeer met bomen, lampjes, slingers en ballen. In groep 1/2 zijn er kerstbomen 

gevouwen en versierd. De mooie creatieve resultaten ziet u hierboven! Buiten is het koud en binnen in 

school is het lekker warm, dus een ouderwetse kerstperiode is aangebroken.  Wij hebben heel veel zin 

om het kerstdiner met de kinderen op school te vieren!  Op 22 december is dat zover, in deze 

nieuwsbrief vindt u hierover alle informatie. Deze week zijn de bibliotheekpassen uitgedeeld op 

school, meer informatie over dit mooie ‘Leesoffensief’ staat in deze Nieuwsbrief.  

De laatste weken van het 2022 zijn aangebroken, wij wensen wij u en uw familie alvast een hele fijne 

kerstvakantie toe.  

Met vriendelijke groet, Martine Nieuwstad en José Bijl   

 

 

Activiteiten 

Dinsdag 20-12 Groepen 5A & 5B- WEL schoolzwemmen (ipv 13-12) 

Ouderkamer: 9:00-10:00 Ouderbijeenkomst in de ouderkamer met 

Arna van den Bos 



Groepen 1/2 zingen kerstliedjes van 9:00-9:30 uur in de speelzaal, 

ouders zijn welkom om te kijken en te luisteren. 

 

Woensdag  21-12 De Middenbouw zingt kerstliedjes, 10.45 tot 11.30 in de 

Middenbouwhal (Helaas kunnen de ouders niet komen kijken). 

Alle groepen: Vrolijke-Foute-kerst-truiendag, uw kind kan in een 

grappige, vrolijke of  een ‘foute’ kersttrui naar school komen.  

Alle groepen: Vandaag is het de LAATSTE DAG van de INZAMELING 

voor de VOEDSELBANK 

Donderdag 22-12 School uit om 12:00 uur,  

Kerstdiner van 17.30 tot 19.15 uur. 

Vrijdag 23-12 De school is gesloten– de leerlingen zijn vandaag vrij 

Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023 

Hele week 09-01 t/m 13-01: Inloopweek. 
U kunt uw kind naar het lokaal brengen.  
Heeft uw kind het eerste uur gym, neem een kijkje in het gymlokaal.  

Maandag 9-1 Eerste schooldag 2023 

Donderdag 12-1 Groep 2-3:  12.00-13.00 naar het Rijksmuseum met de cultuurbus   

Dinsdag 17-01 Ouderbijeenkomst: Van 9:00-10:00 is er in de ouderkamer een 

ouderbijeenkomst met Arna van den Bos. 

Groepen 6A,6B en 6 van 6/7: 1e binnenles schooltuinen 

Groep 3A: 12:00-13:00 naar het Rijksmuseum met de cultuurbus 

 

Woensdag 18-01 Groep 3B: 12:00-13:00 naar het Rijksmuseum met de cultuurbus 

Dinsdag 24-01 Ouderbijeenkomst: Van 9:00-10:00 is er in de ouderkamer een 

ouderbijeenkomst met Arna van den Bos 

 

Dinsdag  31-01 Ouderbijeenkomst: Van 9:00-10:00 is er in de ouderkamer een 

ouderbijeenkomst met Arna van den Bos 

 

 

   

Leesoffensief! De OBA-pas 

 

Kinderen/jongeren die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter 

lezen en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal. Daarom doet de 

school mee met het Leesoffensief. De pas betekent gratis toegang tot de OBA tot 19 jarige 

leeftijd! 

 

OBA-pasjes uitgedeeld 

De meeste ouders hebben toestemming gegeven voor het maken van een OBA-pasje. De 

school heeft van de OBA bibliotheek pasjes gekregen. Dit pasje hebben wij dinsdagmiddag 



meegegeven aan de kinderen. Heeft uw kind nog geen pas ontvangen dan kunt u contact 

opnemen met Gabrielle van de administratie. Zij maakt dat dan voor u in orde. 

 

Een pas gehad? Wat kan uw kind daarmee? 

De eerste keer met de pas bij de OBA? Dan krijgt uw kind een goodie-bag met een boek! Fijn 

voor de vakantie.  

Uw kind kan boeken en materialen lenen, dit is boete-vrij dus u heeft geen zorgen als de 

boeken te laat worden ingeleverd. 

Uw kind kan deelnemen aan activiteiten in de OBA 

Uw kind kan gebruik maken van de computer in de OBA. 

 

Heeft u al een pas van de OBA? 

Als uw kind al lid is van de OBA, dan kunt er zelf voor kiezen welk pasje u wilt gebruiken. U 

kunt ervoor kiezen om uw oud pasje te blijven gebruiken, maar mocht u ervoor kiezen om 

het nieuw pasje te gebruiken, dan is uw oud pasje automatisch niet meer geldig. Dit kunt u 

aangeven bij de informatie-balie van de OBA. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de school, bij Gabrielle Wijmer. 

g.wijmer@detamboerijn.nl. 

                                                                    

 

Voedselbank, de groene krat staat klaar tussen 13 en 21 december. 

Wij doen dit jaar ook weer mee aan de actie om voedsel in te zamelen. Maandag 12 december zijn er 

kratten van de voedselbank gekomen en wij kunnen ze gaan vullen. Inzamelen is nu nog veel meer 

nodig dan andere jaren. De boodschappen zijn duurder geworden net zoals de energieprijzen.  

Welke producten kan je doneren? 

U helpt enorm met: Zonnebloemolie, Ontbijtgranen (cruesli, cornflakes, etc.), Thee, Broodbeleg (jam, 

pindakaas, stroop, etc.), Soep in blik of zak, Pastasaus, Vlees of vis in blik, Groente of fruit in blik of 

glas, Houdbare melk. 

Wij zijn zeer dankbaar voor alles wat u wil doneren! Bedankt voor u bijdrage aan de voedselbank! 

  

Kerstdiner 22 december van 17:30 tot 19:15 uur 

Hoera! We kunnen het kerstdiner weer houden zoals wij dat graag willen. De kinderen komen in hun 

mooiste kleren op school en de ouders maken heerlijke hapjes voor het kerstdiner. 

Kerstmenu: Via de Parro ontvangt u deze week een 'gewenst’ menu, u kunt aangeven wat u gaat 

maken via de Parro. Zo willen we ervoor zorgen dat er niet teveel eten komt en er geen voedsel 

verspild wordt.  

Alle kinderen kunnen op 22 december om 17.30 uur door de hoofdingang naar binnen gaan. Ouders, 

u kunt uw kind naar de klas brengen.  

mailto:g.wijmer@detamboerijn.nl


Het kerstdiner is afgelopen om 19.15 uur. De kleuters kunt u ophalen kan bij de eigen klasdeur om 

19.15 uur. Alle andere groepen gaan via de hoofdingang naar buiten, u kunt u kind in de klas 

ophalen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen door een volwassene worden opgehaald.  

 

 
 


