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IKC D E TAM BOERIJN

EVEN BIJPRATEN

vrijdag 14 oktober TamTam 2 en afsluit ing Kinderboekenweek

maandag 17 oktober Kijkje in het IKC 13.30 u - 13.45 u

vrijdag 21 oktober T@s show groep 7                                                                                                                                                    

Ouders/belangstellenden van groep 7 zijn welkom van 08.30-09.00 uur

maandag 24 oktober Herfstvakant ie t /m vrijdag 28 oktober

vrijdag 4 november TamTam 3

vrijdag 11 november T@s show groep 1-2A.                                                                                                     
Ouders/belangstellenden van groep 1-2A zijn welkom van 08:30-09:00 uur

AGENDA

WELKOM OP ONS IKC

In groep 1-2A: Mia en Kay 
In groep 1-2B:  Eviana en Lizzy
We wensen iedereen een fijne start  op ons IKC en hopen dat jullie je snel thuis voelen! 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Vorige week hebben de kinderen kunnen genieten van een extra lang weekend. Het team heeft  donderdag en vrijdag een 
waardevolle en gezellige tweedaagse gehad. Onder leiding van een externe docent heeft  het team, de vier sleutels  (act ieve 
betrokkenheid, afstemming, lesdoel en kortste weg naar Rome) om tot goed onderwijs te komen bestudeerd. Dit  is vervolgens in 
groepen verder uitgewerkt. Er is samen gewerkt aan de voorbereiding van lessen en binnenkort zullen de collega's weer bij elkaar in 
de groep gaan kijken. De tweede dag stond in het teken van teambuilding, waar samenwerken en ontspanning samenkwamen. 

Tijdens de lessen van Vreedzame school werken alle leerlingen de de komende periode rondom het thema "We lossen het zelf op".  
De kinderen oefenen in dit  blok : zich beter te beheersen en om te gaan met boosheid , hoe ze in                                                                   
overleg conflichten op kunnen lossen en hoe ze rekening houden met elkaars wensen en belangen. 

In de bijlage vindt u een aantal act iviteiten, en oproepen/vactures.

Nog een weekje werken en spelen op het IKC en dan kunnen de kinderen genieten van                                                                                                      
een weekje herfstvakant ie!  

Met vriendelijke groet, 

Team IKC De Tamboerijn



 

 

 

INTERN BEGELEIDER EN VERTROUWENSPERSOON

Ik ben Cara Smeele en  zoals bekend is, ben ik op IKC De Tamboerijn de intern begeleider van groep 1 t /m 
8. 
Daarnaast ben ik sinds dit  jaar ook vertrouwenspersoon voor de kinderen op IKC De Tamboerijn. Dit  
houdt in dat ze bij mij kunnen komen als ze zich zorgen maken over iets wat op school speelt , waarbij ze 
niet naar hun eigen leerkracht willen of durven. Ik bekijk samen met het kind wat er nodig is om het 
probleem op te lossen en help ze op weg om dit  zoveel mogelijk zelf op te lossen. Soms is het fijn dat ze 
alleen iets kunnen delen, maar soms is er meer nodig. Ik deel de inhoud van deze gesprekken alleen met 
u of de leerkracht, wanneer het nodig is vanwege de veiligheid van uw kind, of wanneer ik dat met uw 
kind heb afgesproken. Ik ben in alle groepen langs geweest om mezelf voor te stellen, zodat alle kinderen op de hoogte zijn dat ze 
bij mij terecht kunnen. 

Voor u als ouder ben ik de vertrouwenscontactpersoon. Dit  houdt in dat u bij mij kunt komen om uw zorgen te uiten over 
problemen op school die u niet met de leerkracht of directeur wil of kan bespreken. Ik kan u dan doorverwijzen naar de 
vertrouwenspersoon vanuit  de st icht ing of een andere hulpverlener.  U kunt u alt ijd even langskomen om een afspraak te maken 
of kunt u mij mailen: cara.smeele@liemersnovum.nl.

We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan instant ies met goede bedoelingen en int iat ieven. De kledingbank zamelt  
iedere maand kleding in en wij als IKC willen hier ons steent je aan bijdragen. Daarom kunt u op donderdag 3 november kleding die 
schoon, heel en seizoensgebonden is inleveren in de hal van ons IKC. Wij zorgen dat het bij de kledingbank terecht komt.  Meer 

informatie vindt u hier. 

OUDERS

KLEDINGINZAMELING

Ik ben Lars, de nieuwe stagiair bij 

groep 6. Ik ben 18 jaar en eerstejaars 
student aan de PABO, deze opleiding 
volg op Iselinge Hogeschool in 
Doetinchem. Na lang wikken en 
wegen heb ik mijn passie gevonden in 
het onderwijzen van de nieuwe 
generat ie. Tot het begin van 2023 
ben ik dus elke dinsdag te zien in de 
klas bij groep 6.

Op IKC De Tamboerijn bestaat de IKC-raad uit  negen leden; drie ouders vanuit  het onderwijs, drie ouders vanuit  de opvang en drie 
personeelsleden. Angela Kist heeft  aangegeven dat zij zal stoppen als lid. Angela, bedankt voor de betrokkenheid en inzet van de 
afgelopen jaren! 

Dit  vertrek betekent dat er een plaats vrij komt in onze IKC-raad, deze plek is bestemd voor een ouder waarvan de kinderen /  het 
kind gebruik maakt van onze opvang.

Wat wordt er van u verwacht?                                                                                                                                                                                                                                   
U kunt op een posit ieve (krit ische) manier een bijdrage leveren aan allerlei beleidszaken. Tijdens het laatste overleg hebben we 
bijvoorbeeld de inzet van de NPO gelden en het Corona draaiboek besproken. We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Heeft  u 
belangstelling of wilt  u nog aanvullende informatie dan kunt u mailen naar:ikcraad.detamboerijn@liemersnovum.nl              
Aanmelden graag voor 10 november.

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Ruben en ik ben 22 jaar oud. Ik ben 
eerstejaars student aan de PABO van de hogeschool 
Iselinge in Doetinchem. Het komende half jaar loop ik 
elke dinsdag stage in de groep van uw kind om te 
oefenen met het beroep als meester. Ik heb gisteren 
kennis mogen maken met de kinderen en ik ga er 
zeker vanuit  dat ik een leuk half jaar tegemoet ga! 
Mocht u nog vragen voor mij hebben, dan zie ik u 
graag een keer langs komen in de klas.

http://kledingbankmontferland.nl/


- Kinderopvang voor kinderen van 0-2 jaar (locat ie Het Talent)
- Peuteropvang en peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar (locat ie IKC De Tamboerijn)
- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar (locat ie IKC De Tamboerijn)
- Onderwijs voor kinderen van 4-13 jaar (locat ie IKC De Tamboerijn)

                  Tel: 0316-524158                                 ikcdetamboerijn                                                                    ikc.detamboerijnzevenaar        

IKC De Tamboerijnopen van ma-vrij van 7:00 tot  18:30 uur

NIEUWS VANUIT DE OPVANG

INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

Thema ridders en kastelen

De peuters zijn woensdag bij het kasteel in Doornenburg op bezoek 

geweest.Ze hebben binnen kunnen kijken en de tafel was al gedekt 

voor het diner. Ook konden ze op een houten paard zitten, dat was 

best hoog! Het was een mooie afsluiting van het thema.

Start kinderboekenweek Gi-ga-groen Over dier en natuur

De peuters mochten ook aanwezig zijn bij de introductie van de 

kinderboekenweek in de hal. Dat was best spannend met zo veel 

kinderen samen luisteren naar de juffen. Maar met je maatje is dat 

een stuk gezelliger.

De vloer is lava

Onze sportcoach Jeroen heeft afgelopen week het spel 'de vloer is 

lava' met de bso kinderen gespeeld. Als er wordt afgeteld moet je 

zo snel mogelijk van de vloer afgaan en ergens in of op klimmen. 

een actief en uitdagend spel voor iedereen!

Herfstsoep maken

De peuters hebben heerlijke herfstsoep gemaakt op de peutergroep. Maar eerst moesten er boodschappen worden 

gedaan. Wat hebben we nodig? Weet jij waar het ligt? Hoe duur is dat samen? Zo leren we hoe we later boodschappen 

kunnen doen.
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