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AGENDA EVEN BIJPRATEN
De tijd vliegt! Over twee weken is het alweer
vakantie. De komende weken staan onder
andere in het teken van driehoeksgesprekken,
rapporten en natuurlijk carnaval!

Ook dit jaar maken we er die dag weer een
feestje van: vrijdag 17 februari vieren we het
carnavalsfeest. Om vast een beetje in de
stemming te komen, is het op woensdag 15
februari ‘gekke hoofdendag’. Welk
hoofddeksel doe jij op? Hoe zit je haar op deze
dag? 
Elk jaar wordt er in de bovenbouw een prins en
prinses van het carnaval gekozen. Benieuwd
wie dit jaar het prinsenpaar van ons IKC
wordt? Wij gaan het prinsenpaar vrijdag 17
februari met het hele IKC in een optocht
ophalen. Ouders mogen hierbij gezellig
meelopen. Rond 9.30 uur wordt de “sleutel”
van het gebouw overhandigd aan het
prinsenpaar. Zij zijn dan “de baas van het IKC”.

Het rapport van uw kind krijgt u mee tijdens
het driehoeksgesprek. De gesprekken zijn
gepland in februari of maart. 

Ondertussen ontvingen wij het conceptrapport
van de Onderwijsinspectie. Deze zal eerst met
de IKC-raad besproken worden en daarna
delen we deze uiteraard ook via hier. 

Veel leesplezier!

Team IKC De Tamboerijn
 

NIEUW OP ONS IKC

Deze maand start Vince in groep 1-2B
 

Heel veel plezier!

 vr 10 febr.
T@S-show groep 1/2B 
08:30-09:00 uur

 wo 15 febr.

 do 16 febr.

 vr 17 febr.

Studiedag. Alle kinderen vrij

Carnaval op ons IKC 
kinderen om 12:30 uur uit

Kijkje in ons IKC 13:30-13:45uur

Vakantie (t/m 24 februari) ma 20 febr.

Gekke hoofdendag!
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Bij aanvang en uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van kinderen maar ook
van auto’s en fietsers. Kinderen hebben vaak geen oog voor het verkeer. Regelmatig ontstaan
er bij ons IKC verkeersonveilige situaties. 
Denk bijvoorbeeld aan het verkeerd parkeren van auto’s , geen voorrang verlenen aan
overstekende kinderen en/of het stilstaan van motorvoertuigen op plaatsen waar dit niet is
toegestaan. 

Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen. In samenwerking met
de gemeente willen wij daarom meer bewustwording creëren bij de automobilisten tijdens het
brengen en/of ophalen van de kinderen bij ons IKC.
 
Dit houdt in dat de gemeente in de aankomende periode toezicht gaat houden tijdens het
brengen en/of ophalen van de kinderen bij meerdere basisscholen in de gemeente Zevenaar. 
Ontstaat er een verkeersonveilige situatie, dan zullen de boa’s hierover het gesprek aangaan.
Mocht er sprake zijn van een herhaling, dan kan het zijn dat de boa ook handhavend optreedt
door middel van het geven van een bekeuring. 

Laten we er met ons allen voor zorgen dat onze kinderen in een veilige omgeving 
naar school kunnen.

Iedere maandag is er voor leerlingen met
behoefte aan extra uitdaging een
projectles (groep 5 t/m 8). Op dinsdag is er
projectles voor groep 2 t/m 4. Wilt u eens
een digitaal kijkje nemen bij de
projectgroep?

Op de padlets hieronder leest u meer over
de inhoud van deze lessen (klik op de link): 

Padlet groep 5/6

 Padlet groep 7/8

WAT IS:
DE PROJECTGROEP?

PROJECT VERKEERSVEILIGHEID BIJ BASISSCHOLEN

PEUTERGYM
Kom je lekker bewegen? Binnenkort is
er weer peutergym (10:00 - 11:00 uur)

op ons IKC! Aanmelden kan via:
j.freeke@zonnekinderen.nl. 

Let op: vol=vol!

woensdag 22 febr.

dinsdag 28 febr.

woensdag 8 maart

https://padlet.com/tessa_groenen1/tkxmsmb8xpa4com7
https://padlet.com/tessa_groenen1/zmao1xwsxg91eo3


Mijn naam is Femke Jansen en ik zal per 1 maart a.s. starten op IKC De
Tamboerijn als leerkracht van groep 6. Ik heb bijna 12 jaar met veel
plezier op basisschool De Bem gewerkt en vond het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Ik heb dan ook veel zin om te starten op De
Tamboerijn! Mijn werkdagen zijn woensdag t/m vrijdag. 

Ik ben 38 jaar oud en woon samen met mijn man Bowie en onze 3
kinderen Fien (5), Jet (3) en Kees (1) in Didam. Ik houd erg van leuke
dingen ondernemen met mijn gezin, familie en vrienden, van
wandelen en van lezen. 

Ik hoop u snel te ontmoeten! 
Femke Kennismaken 

met ...
Mijn naam is Sem de Leeuw en ik ben 17 jaar oud, ik
woon in Arnhem.
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool, en
kickboks ik veel. Daarnaast ben ik ook vaak te vinden bij
vrienden of mijn vriendin.
Ik heb voor de opleiding Onderwijsassistent gekozen,
omdat ik me graag verdiep in de wereld van kinderen. Ik
denk dat ik dat hier zeker kan ontdekken, ik wil na deze
opleiding graag een vervolgstudie doen op het HBO. In
welke richting dit is, weet ik nog niet helemaal zeker.
Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf vrij kunnen
voelen, plezier hebben op school en zichzelf breed
ontwikkelen. Daarom verdient elk kind een rustig, veilig
en leuk klimaat op school zodat ze elke dag met plezier
naar school gaan. Dat is iets waar ik me voor wil
inzetten. Ik ben vanaf 9 februari elke donderdag en
vrijdag te vinden op IKC De Tamboerijn!

Heb je nog verdere vragen of wilt
u meer van me weten?
Laat het dan gerust weten!
               
              

CARNAVAL

NIEUWE COLLEGA

Ik ben Frank Gerritsen, 44 jaar oud. Ik ben getrouwd en
heb twee zoons van 6 en 9. Ik kom uit Zevenaar, maar
woon in Velp. Ik voetbal in Zevenaar bij SDZZ en ben daar
keeper in het 2e.

Ik heb na mijn HAVO al even op de PABO gezeten, maar
heb toen mijn carrière in de retail gevonden. Ik werk nu als
verkoopadviseur in een winkel met woningstoffering en
bedden in Renkum. Ik heb het daar erg naar mijn zin,
maar besloten te gaan doen wat mij het leukst lijkt om te
doen en ik passend vind bij mij als persoon; voor de klas
staan in het basisonderwijs. Ik ben afgelopen september
begonnen met de deeltijd opleiding van 4 jaar in
Doetinchem.

Op de IKC De Tamboerijn in groep 4 hoop ik in een fijne
klas te komen. Ik ben heel benieuwd naar de kinderen en
de beide juffrouwen en hoop daar mezelf verder te
kunnen ontwikkelen als meester in het sociale welzijn van
de klas, het neerzetten van een goede en soms gezellige
werksfeer, maar zeker ook dat ik de kinderen verder kan
helpen in hun cognitieve ontwikkeling. In mijn vorige
stageperiode vonden de kinderen het heel 
prettig wanneer ik er was. Hoop dit deze 
periode weer te kunnen creëren. 

T/m begin juli ben ik er in principe 
iedere maandag. Tot snel!

NIEUWE STAGIAIRES

Alaaf! Op vrijdag 17 februari is het weer carnaval op de
Rinkelboemel! De OV verzorgt een lekker 10-uurtje en wat
te drinken. Het prinsenpaar wordt door alle kinderen van
het IKC opgehaald, komt u ook meelopen in de optocht?
Om alvast in de stemming te komen vieren we woensdag
15 februari 'Gekke hoofdendag''. 
Op vrijdag 17 februari start de vakantie om 12:30 uur!



Peutergroep
Wij zijn voor het thema "Hulpdiensten" naar de brandweer geweest. Wat
was dat leuk en wat zijn de brandweerwagens groot!
Onze pop was gevallen, maar gelukkig hebben de kinderen haar
geholpen met een verbandje om haar hoofd.

BSO
Tijdens druilerige dagen kun je ons
ook buiten vinden om bijvoorbeeld
heerlijk met plasticzakken te gaan
vliegeren. En binnen wordt er dit
heerlijke bananenbrood gemaakt
door de kinderen. Mmm!

IKC De Tamboerijn
 

ma-vrij
 

7:00 tot 18:30 uur

NIEUWS VANUIT DE OPVANG

0316-524158 

 ikcdetamboerijn

 ikc.detamboerijn

www.ikcdetamboerijn.nl

https://www.ikcdetamboerijn.nl/
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Maak een groepje en bedenk een onderwerp
Schrijf je in voor de Boemelparade, categorie "JK". Dat kan via deze link  
Verzorg samen de kleding en aankleding van je groep.
Op 11 februari kun je jouw/jullie startnummer ophalen: 

Hoe leuk is het om met een groepje mee te lopen met de Boemelparade?
Het hoeft niet moeilijk en het hoeft niet groot. Met een thema en ieder die 
zijn eigen outfit verzorgd ben je al snel klaar.

Hoe pak je dit aan?

Zalencentrum Staring, Grietakkers 3 Zevenaar tussen 20-21 uur. 

Op zondag 19 februari 2023 is de optocht!

Activiteiten

MEEDOEN MET DE BOEMELPARADE?

Meld je aan via deze link

https://boemelburcht.nl/insschrijfformulier-boemelparade
https://www.dezwaluwen.nl/glow-in-the-dark-korfbal

