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EVEN BIJPRATEN
Beste ouder(s) en verzorger(s),
We zijn goed begonnen! Allemaal weer goed uitgerust na de vakantie. Voor de herfstvakantie heeft het team twee
studiedagen gehad. De eerste dag is nuttig besteed aan onder meer het rekenonderwijs op ons IKC en zijn we bezig
geweest met zelfsturing van (jonge) kinderen. We hebben weer genoeg inspiratie opgedaan om mee aan de slag te gaan.
De tweede dag stond in het teken van teambuilding. Een gezellige dag, waarbij plezier en samenzijn centraal stond.
Afgelopen dinsdag was er weer een kijkochtend op het IKC. Wat leuk om te zien dat zoveel ouders en verzorgers een
kijkje kwamen nemen! Met de aangescherpte maatregelen vanuit het kabinet, blijft het steeds spannend. Wat staat ons
nog te wachten? Uiteraard houden we u op de hoogte!
Tenslotte wil ik u bijpraten over het steeds verder oplopende lerarentekort. Bijgevoegd bij deze TamTam is een brief
vanuit het bestuur van LiemersNovum. Samen proberen we zo goed mogelijk onderwijs te bieden bij uitval van
leerkrachten. Dat vraagt soms om creatieve oplossingen, waarbij we steeds goed moeten afwegen of we daarmee
voldoende recht doen aan de kinderen. Het zijn soms lastige beslissingen... Laten we hopen dat er weer meer mensen
gaan kiezen voor dit mooie vak!
Namens het team van IKC De Tamboerijn,
Met vriendelijke groet,
Wendy Tijsterman

NIEUW OP SCHOOL
Novalynn (groep 1/2B), Mackenzie (groep 3), Laya (groep 5) en
Hala (groep 7). We wensen jullie veel plezier op ons IKC!

AGENDA
do
4 nov

TamTam 3

vr 12 nov

T@s show 08.30- 09.00 uur met ouders/verzorgers groep 1-2A

di 16 nov

Fietsverlichtingscontrole groep 6 t/m 8; allemaal de fiets mee!

wo 1 dec

Kijkje in ons IKC 08.30 - 09.00 uur

do 2 dec

TamTam 4

vr 3 dec

Sinterklaas op het IKC

PRAKTISCHE INFORM ATIE VOOR OUDERS
Fiet sverlicht ingcont role gr 6-7-8

Vrijwillige ouderbijdrage

IKC-raad

Elk jaar organiseert Veilig Verkeer
Nederland (VVN) samen met de
gemeente Zevenaar de
fietsverlichtingsactie.

Elk schooljaar ontvangt u een
verzoek vanuit de oudervereniging
om de vrijwillige ouderbijdrage te
betalen. Veel ouders hebben gehoor
gegeven aan deze oproep, heel fijn!
De ouderbijdrage voor dit
schooljaar is vastgesteld op ? 32,50
per kind.
U kunt dit bedrag overmaken op:
NL02 RABO 0323 9287 06 ten
name van: Oudervereniging
Tamboerijn te Zevenaar met
kenmerk: de naam van uw

Zoals u in de vorige nieuwsbrief
heeft kunnen lezen, is er een plekje
vrijgekomen in de IKC raad. We zijn
blij u te kunnen melden dat
meerdere enthousiaste ouders zich
aangemeld hebben! Er zal dus een
verkiezing plaats gaan vinden.
Volgende week ontvangt u een
brief waarin de kandidaten zich aan
u voorstellen.
U kunt uw voorkeur aangeven op
het antwoordstrookje en deze
vervolgens inleveren in de houten
bus in de centrale hal.

De vrijwilligers van de VVN komen
dan op school en controleren hoe
het gesteld is met de fiets van de
kinderen.
Onder alle deelnemers verloten we
een prijs. De fietscontrole is op 16
november. Fiets meenemen!

kind(eren) en de groep.

SINTERKLAAS OP ONS IKC
Zaterdag 13 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland en maken we het weer
gezellig op ons IKC. Dinsdag 23 november mogen de kinderen van de peutergroep en de
groepen 1 t/m 5 een schoen meenemen (graag voorzien van naam).
Vrijdag 3 december brengt Sinterklaas een bezoekje aan ons IKC. Die dag nemen de
kinderen een eigen lunch mee, maar voor de fruitpauze wordt iets lekkers geregeld door de
OV. In de bovenbouw (groep 6 t/m 8) worden surprises gemaakt. Hiervoor worden in de klas
op donderdag 17 november lootjes getrokken. Meer informatie over lootjes trekken en de
surprises volgt binnenkort.

W EEK VAN DE TECHNIEK
.

Voor het eerst in de Liemers organiseert de Liemerse
ambassade en het netwerk Sterk Techniekonderwijs de
week van de techniek.
In deze week zijn er activiteiten georganiseerd voor
alle kinderen van de basisscholen in de Liemers
waarmee ze kennismaken met techniek.
Het programma is als volgt:
Groep 1/2: Beeldenbrekers (over beeldvorming
techniek)
Groep 3: Photon (interactieve, educatieve robot)
Groep 4/5: Robotrace door STEAM Academy
Groep 6/7: Mad Sience
Groep 8: Workshop ambacht smeden (Mondra)

TECHNOPLAZA
Wij zijn heel blij dat we eindelijk weer konden starten met de
technieklessen. De eerste weken zitten erop en we merken
aan het enthousiasme van de leerlingen, leerkrachten en
vrijwilligers dat het voor iedereen een gemis is geweest.
Waar wij tegen aan lopen is, dat we te weinig vrijwilligers
hebben. Daarom nogmaals een oproep!
Heb je interesse? Stuur een e-mail naar:
info@techno-plaza.nl,
vermeld je naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.
Voor informatie kun je contact
opnemen met 06-21217585

NIEUW S VANUIT HET OPVANG
De herfstvakantie zit erop! En wat was het een leuke week op de BSO
en de peutergroep, vol met activiteiten waar we nu fijn de tijd voor
hadden. Van het maken van pompoensoep tot levensgrote kunst en
van het werken in de tuin tot de politie die op bezoek kwam. De
herfst is echt begonnen en we genieten volop van alle mooie kleuren
in de natuur! Nu weer goed uitgerust naar school en naar de
peuteropvang
Thema peut ergroep en BSO
Het thema van voor de herfstvakantie loopt gewoon door, met
nieuwe subthema's. We werken komende twee weken aan het
subthema fotograaf. Er is een heuse 'photo booth' op de peutergroep
gemaakt; een fotohokje waar je je kan verkleden en op de foto kan
gaan met zelfgekozen photoprops. We mogen ook zelf foto's maken
en meenemen naar huis. Waar maak jij een foto van?
Sylvana is met zwangerschapsverlof
Afgelopen vrijdag heeft Sylvana haar laatste werkdag gehad voordat
ze met zwangerschapsverlof gaat. Sylvana is uitgerekend op 11
december en verwacht dan haar tweede kindje. We wensen Sylvana
heel fijne laatste weken, voordat de baby komt!

OVERIGE INFORM ATIE

KV de Zwaluwen organiseert woensdag 10
november speciaal voor kinderen uit groep
1/2 een korfbaltraining. Alle kinderen van 3
t/m 6 jaar zijn van harte welkom. De kinderen
gaan in één uur sportieve en gezellige spellen
doen en leren hoe ze de bal in de korf kunnen
gooien. Dat is best moeilijk, maar door veel te
oefenen gaat het vast lukken!
Kom woensdag 10 november om 17.30 uur in
je sportieve outfit bij ons in Sporthal
Heerenmäten in Zevenaar. De entree is gratis.
Aanmelden is niet nodig. Zien we je dan?!

Ook dit jaar doen we weer mee met de eindejaarsactie van de
Voedselbank Zevenaar. Vanaf donderdag 18 november staan de
kratten weer klaar om gevuld te worden met alleen houdbare
producten. Dus geen verse producten omdat deze snel bederven.
Donderdag 9 december worden de gevulde kratten door de
voedselbank opgehaald.
Op deze manier willen we kinderen leren hoe klein ook, je altijd iets
kunt betekenen voor een ander.

Grat is schoenpakket minibieb DE SCHATKIST vanaf 6 november
Voor alle kinderen van 0 t/m 18 jaar
Aanvraag via Facebook (Minibieb De Schatkist) of
een briefje in de bus (J.P. Coenstraat 7 in Zevenaar)
Graag naam en leeftijd per kind opgeven
Na aanvraag: de volgende dag tussen 10:00 en 17:00 uur ophalen
(één aanvraag per kind)

