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AGENDA
EVEN BIJPRATEN

Een nieuw jaar en ook onze TamTam
in een nieuw, fris jasje!

In dit nieuwe jaar gaan we weer vol
energie aan de slag met de kwaliteit
van ons onderwijs en onze opvang. Zo
ligt de focus op de
basisvaardigheden: rekenen, lezen en
taal. Een goede basis is belangrijk voor
de toekomst van onze kinderen. We
zijn op zoek naar een nieuwe methode
voor taal en op het gebied van lezen
en rekenen ligt de focus op
automatiseren en (lees)kilometers
maken. Om dat te stimuleren zijn we
gestart met de schoolbieb. Verderop
leest u daar meer over. 
Naast de basisvaardigheden is
burgerschap een belangrijk thema dit
jaar. We willen dat de kinderen zich
staande kunnen houden in onze
maatschappij, ons IKC is hierbij hun
oefenplaats. 

Mooie streefdoelen om dit jaar mee
aan de slag te gaan. We hebben er zin
in!

NIEUW OP ONS IKC
Deze maand starten er twee nieuwe
peuters:

Deze maand starten Noah en
Hannan. Heel veel plezier!

 wo 18 jan Kijkje in het IKC 
08:30-08:45 uur

T@s-show groep 8 en ouders
08:30-09:00 uur

 vr 20 jan

 za 21 jan Glitter en Glamouravond
Groep 6 t/m 8

 vr 03 febr TamTam 6



De OV verzorgt zaterdag 21 januari
vanaf 19.00 uur voor de groepen 6
t/m 8 een feest op school. DJ Dennis
zorgt voor de muziek. De avond
eindigt om 21.00 uur. 

IKC De Tamboerijn heeft een eigen oudervereniging (OV). Wij doen ons uiterste best om
voor uw (kind)eren leuke activiteiten te organiseren. Daarom vragen we om een
(vrijwillige) ouderbijdrage. Hiermee kunnen wij voor uw kind(eren) een schooljaar met
gezellige activiteiten organiseren.  
Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, carnaval, de
avond4daagse, Pasen of andere feesten en activiteiten.  
 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €35,00 per kind. 
Als zoveel mogelijk ouders/verzorgers de ouderbijdrage willen betalen, kunnen we de
hoogte van de ouderbijdrage laag houden. Mocht u willen weten hoe het bedrag van        
 €35,00 is opgebouwd dan kunt u dit mailen naar:
penningmeesterov.ikcdetamboerijn@liemersnovum.nl. Ook voor overige vragen kunt u dit
e-mailadres gebruiken. 

De ouderbijdrage zal dit jaar voor het eerst geïnd worden met Schoolkassa via Parro. Dit
systeem maakt het tevens mogelijk om gemakkelijker in termijnen te betalen. Volgende
week ontvangt u voor het eerst mail vanuit de Schoolkassa. 

OUDERBIJDRAGE

Afgelopen maandag is onze 
schoolbibliotheek feestelijk
geopend. 
De kinderen hebben meteen
enthousiast een boek
uitgekozen en de vrijwilligers
hebben vandaag uitleg
gekregen. De bibliotheek
wordt in de loop van de tijd
nog verder aangevuld.

START BIEB OP SCHOOL!

GLITTER & GLAMOUR

mailto:penningmeesterov.ikcdetamboerijn@liemersnovum.nl


DRIEHOEKSGESREKKEN 
EN RAPPORTEN

Binnenkort ontvangt u weer een uitnodiging
om via Parro een driehoeksgesprek te
plannen. Deze gesprekken worden gepland in
februari of maart. Dit keer ontvangt u tijdens
het gesprek het rapport van uw kind. In het
rapport zit een zelfreflectie van uw kind die
centraal staat tijdens het gesprek. 
De overige pagina's uit het rapport zijn
bedoeld als middel om de voortgang van uw
kind te monitoren. Als er bijzonderheden zijn
ten aanzien van de resultaten, zullen deze ook
besproken worden tijdens het gesprek. Maar
hierbij staat wederom het kind centraal; trots
op wat hij of zij heeft bereikt de afgelopen
periode. Er is ook ruimte voor reflectie en het
stellen van doelen: wat heb jij nodig om te
groeien en wie of wat heb je hiervoor nodig? 
Een vervolgafspraak maken is mogelijk
wanneer dat nodig blijkt. 
Soms wordt de keuze gemaakt om dit gesprek
zonder uw kind te doen. Dat bepalen jullie
samen met de juf of meester van uw kind.   

Kennismaken 

met ...

                          
 

Ik ben Isa Berendsen, ik ben 20 jaar en ik kom uit Didam.
Een van mijn hobby’s is voetballen, dit doe ik bij DVC. Ook
hou ik van uit eten gaan en gezellig een terrasje pakken
met vriendinnen. 
Ik heb afgelopen jaar mijn opleiding tot
onderwijsassistent afgerond op het Graafschap College
in Doetinchem. Nu heb ik ervoor gekozen om op het
kinderdagverblijf te gaan werken omdat ik de doelgroep
nog steeds erg leuk vind.
Ik heb geen vaste werkdagen, dus je kunt me over de
hele week weleens tegenkomen. Als er nog andere
vragen zijn, spreek me gerust even aan!

OPVANGCOÖRDINATOR

NIEUWE COLLEGA OPVANG!

Sinds een tijdje is Celien Arts werkzaam
binnen ons IKC als opvangcoördinator.
Dit is een nieuwe managementfunctie
binnen Zonnekinderen en Celien is
hiermee ondersteunend aan de IKC-
directeur.  
Celien is verantwoordelijk voor alle
zaken die betrekking hebben op de
opvang van ons IKC. Ze houdt zich bijv. 
 bezig met de personeelsplanning en is
het directe aanspreekpunt voor de
pedagogisch medewerkers. Ook
coördineert ze de plaatsing van de
kinderen en houdt ze zich bezig met het
pedagogisch beleid. Mocht er iets zijn, u
kunt Celien dus ook altijd benaderen!



IKC De Tamboerijn
 

ma-vrij
 

7:00 tot 18:30 uur

Peutergroep
We hebben op de donderdag voor de 
kerstvakantie net als bij de basisschool 
een kerstdiner gehad. Wat was het gezellig 
en wat kwamen er lekkere zelfgemaakte 
hapjes mee naar de peutergroep!

Tijdens de vakantieopvang hebben we 
een parcours gedaan en verstoppertje 
gespeeld. Ook zijn we bij de action geweest. 
Ons nieuwe thema "Hulpdiensten" is gestart.

BSO
Tijdens de vakantie was er een heus gala op ons IKC. 
Wat was het gezellig met heerlijke hapjes en drankjes.
Jeroen was er om weer leuke sportactiviteiten te doen. 
Zo zijn we naar Herwen geweest om daar te sporten, in 
het bos geweest en Intratuin bezocht.

NIEUWS VANUIT DE OPVANG

0316-524158 

 ikcdetamboerijn

 ikc.detamboerijn

www.ikcdetamboerijn.nl

https://www.ikcdetamboerijn.nl/


Doedorp is dit jaar van maandag 14 augustus t/m vrijdag 18 augustus. De één na laatste week
van de zomervakantie. 

Voor alle papa's en mama's: we hebben deze keuze gemaakt, omdat we op deze manier de
meeste vrijwilligers hebben klaarstaan voor jullie kinderen. De week is nu zo vroeg mogelijk
gecommuniceerd.

Voor kinderen met een Gelrepas, aangesloten bij de voedselbank of Stichting Leergeld, is
Doedorp gratis.

Neem hiervoor contact op via de voedselbank en/of stichting leergeld, of mail naar
info@doedorp.nl

Contact: tel 0316-794541 www.facebook.com/doedorp www.doedorp.nl

 

 
 

ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN CALEIDOZ

In de maand januari zijn er
weer veel activiteiten gepland
door Caleidoz! Neem een kijkje

op hun website of check de
flyer hiernaast!


