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IKC D E TAM BOERIJN

Vrijdag 2 dec. Tam Tam 4

Maandag 5 dec. Sint op ons IKC 8:30-14:00 uur

Dinsdag 6 dec. Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 13 dec. Kijkje in de klas 13:30-13:45 uur

Donderdag 15 dec. Afrikaanse percussie workshop in alle groepen

Donderdag 22 dec. Kerstviering 's morgens en 's avonds kerstdiner op ons IKC

Vrijdag 23 dec. Start vakantie om 12:30 uur t/m 6 januari 2023

AGENDA

WELKOM OP ONS IKC

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

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

Voor u ligt  de laatste TamTam van 2022.  Nog drie weken tot aan de kerstvakant ie waarin we als IKC nog een aantal 

leuke act iviteiten op de planning hebben staan. Natuurlijk komt de Sint komende maandag op bezoek, krijgen alle 
kinderen 15 december een Afrikaanse percussie workshop van De Klankenkaravaan en sluiten we het jaar af met een 
kerstviering en kerstdiner.  Daarna kunnen  de kinderen  genieten van twee weken kerstvakant ie.

Op dinsdag 13 december komt de inspect ie voor het onderwijs op bezoek om onze school te beoordelen op de 
kwaliteit . Als wij hier een terugkoppeling van hebben gekregen, brengen wij u ook op de hoogte hiervan. 

                                                        We wensen u allemaal een fijn Sinterklaasweekend!

   Met vriendelijke groet, 

 Team IKC De Tamboerijn



 

 

 

SCHOLENBEZOEK 1 DECEMBER EN INSPECTIEBEZOEK 13 DECEMBER

Gisteren heeft het bestuur van LiemersNovum ons IKC bezocht. Zij hebben de 

ambitie om elke LiemersNovum-school dit schooljaar te bezoeken. We hebben 

laten zien wat we dagelijks doen op ons IKC, ze hebben lessen bezocht en ze 

zijn met kinderen in gesprek gegaan. We kregen mooie complimenten over 

ons de sfeer in het IKC, ons aanbod en de algehele uitstraling.

Het was een mooie generale repetitie voor ons inspectiebezoek van dinsdag 

13 december. We hebben al veel gedaan in de voorbereiding van dit bezoek 

en gaan op de studiedag van 6 december de puntjes op de 'i' zetten. We 

vinden het belangrijk dat de inspecteurs zien dat we de goede dingen doen 

voor de kinderen op ons IKC. We houden u op de hoogte wat betreft de 

resultaten van dit bezoek!  

Inmiddels zijn er al aardig wat 
spullen gebracht voor onze act ie 
van de Voedselbank. De kratten 
blijven nog staan tot 15 december. 
Helpt u mee ze allemaal te vullen? 
Alle houdbare voedingsmiddelen 
zijn welkom.  

VOORBEREIDINGEN SINT EN KERST

NIEUW LID IKC RAAD

Dag allemaal,

Mijn naam is Evelien Krecht ing, moeder van Jesse uit  groep 3 en Jonah uit  groep 1-2A. Ik 
werk op een basisschool in Arnhem als kwaliteitcoördinator (intern begeleider 2.0) en vanaf 
dit  schooljaar mag ik deel uitmaken van de IKC-raad.

Fijn om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de school en het onderwijs aan 
onze kinderen. Ik verheug me erop om dit  te gaan doen en doe dit  graag ook namens jullie, 
dus mocht je vragen hebben of iets bespreekbaar willen maken, spreek me gerust aan!  

Groeten Evelien

VOEDSELBANK BOEKENMARKT

Aanstaande maandag vieren we het grote Sinterklaasfeest. Als het goed is komt Sint met zijn pieten een bezoekje brengen aan ons 
IKC. Net als op een normale schooldag nemen de kinderen zelf hun fruit , lunch en drinken mee. Natuurlijk krijgen ze ook wat 
lekkers van de OV.  We hebben er zin in!

We zijn ook al bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. In de komende weken gaan de onder- en bovenbouw 
groepsdoorbroken werken rond het thema Kerst. Op donderdag 22 december vieren we in de ochtend met alle groepen het 

kerfst feest in de hal. In de avond genieten de kinderen van een zelfgemaakt buffet. Verdere info volgt via Parro.    

Afgelopen woensdag en vandaag 
was er de mogelijkheid om grat is 
boeken op te halen. Vanaf januari 
starten we met de Bieb op School. 
Het aanbod van boeken is dan 
meer up-to-date, wat zorgt voor 
meer leesplezier en -motivat ie.  



- 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

Schoen zet ten
Afgelopen week mochten de peuters hun schoen zetten op de 
peutergroep. Zouden Sint en Piet er wat in doen? Ja hoor, de 
volgende dag kregen de peuters een zakje pepernoten en een klein 

cadeautje in hun schoen. 

Pepernoten bingo BSO
De kinderen van de BSO hebben een pepernoten bingo gespeeld. 

Als je een afbeelding op je kaart  zag mocht je er een pepernoot op 
leggen. Met een volle rij en later een volle kaart  kon je een schuimpje 

winnen. Later was er voor iedereen een handje pepernoten om 
lekker op te eten!

Pepernoten bakken

De peuters hebben pepernoten gebakken op de peutergroep. Ze waren er in alle soorten en maten. En allemaal even 
lekker! De juf mocht er ook wat van proeven.

Groepsdoorbroken act iviteit
De peuters, kleuters, groepen 3 en 4 hebben afgelopen dinsdag een hele gezellige Sinterklaas act iviteiten ochtend 
gehad. De kinderen waren onderverdeeld over de groepen en in elke groep was er iets anders te doen. Van het 

knutselen van een boot tot stoelendans en van een ICT act iviteit  tot  het bakken van pepernoten. Het was erg geslaagd 
en de kinderen hebben genoten!
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