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Met informatie van het
Centrum voor Jeugd en Gezin

Van de directie

Kort geleden vierden we samen met
onze leerlingen het Paasfeest.
We hebben met elkaar stilgestaan bij het
lijdensverhaal en opstanding van Jezus.
In twee groepen (onder- en bovenbouw)
zijn we naar de Voorhof in Biddinghuizen
gegaan om daar samen stil te staan bij
het wonder van Pasen, namelijk dat de
Here Jezus zijn leven heeft gegeven voor
ons. Door op te staan uit de dood heeft
Hij ons het eeuwige leven gegeven.
Wat een fijn gevoel is het om dit mooie
feest in alle vrijheid te mogen vieren en
beleven met elkaar!
In de maandbrief van maart heb ik u
meegenomen in de laatste
ontwikkelingen van onze
verkenningstocht rondom het
continurooster. Inmiddels heeft de
werkgroep een overzicht van lesuren
ontvangen van het adviesbureau
PentaRho. We hebben de mogelijkheden
bekeken rondom de lesuren zoals die er
mogelijk volgend cursusjaar uit zouden
komen te zien.
De volgende opzet qua dagindeling deel
ik namens de werkgroep continurooster
vast met u. Deze is nog niet definitief,
maar heeft nu wel de voorkeur namens
het team. Daarin zijn ook de wensen
meegenomen vanuit de ouder
vragenlijst. U gaf hierbij twee wensen
aan, namelijk het behouden van de vrije
woensdag als lesdag voor de kleuters.
En daarnaast voor de groepen 3 t/m 8
als eindtijd op de woensdag 12.30 uur. .
Bij deze opzet maken de leerlingen in
totaal 7520 lesuren.
Dit is het urentotaal wat leerlingen
gemaakt moeten hebben aan het
einde van hun basisschool tijd.

Voorstel:
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag : 8.30 tot 14.30 uur
Woensdag groep 1 en 2 vrij. Groep 3
t/m 8 van 8.30 tot 12.30 uur
Na 3 jaar is de overgangsregeling
voldaan en maken de leerlingen 7520
uur verdeeld over 8 jaar basis
onderwijs.
Na deze 3 jaar overgangsregeling
passen de schooltijden voor maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag zich aan
in 8.30 tot 14.15 uur.
Woensdag van 8.30-12.30 uur.
Dit is dus een 4 gelijke dagen model,
waarbij de kleuters vrij blijven op de
woensdag en de overige groepen op
woensdag tot 12.30 uur naar school
gaan.

agenda

Binnenkort komt de werkgroep
continurooster weer bij elkaar om
daarna met een advies te komen.
richting de directie. We hopen medio
mei u definitief te laten weten hoe de
lestijden er volgend jaar uit komen te
zien.

Vanuit het personeel
Op dit moment worden de IB taken
van Mariska van de Berg overgenomen
door twee intern begeleiders.
Theresa Visser is ook leerkracht van
groep 5b/6b en is op maandag en
dinsdag de het aanspreekpunt waar het
de leerlingenzorg van groep 1 t/m 4
betreft. Mattanja de Maa is één dag per
week beschikbaar voor IB
werkzaamheden gericht op de
leerlingenzorg van groep 5 t/m 8.
Zij is wisselend op maandag en
donderdag op De Tamarisk.
Voor overige vragen kunt u altijd contact
opnemen met de directie. Zij kan waar
gewenst de verbinding maken met beide
intern begeleidsters. We wensen
Mariska toe dat zij zo de ruimte en tijd
krijgt om te herstellen.

Vrijdag 13 april

Fietscontrole groep 7 en 8

Dinsdag 17 en woensdag
18 april
Woensdag 18 april

Eindtoets groep 8

Vrijdag 20 april
Dinsdag 24 april

Koningsontbijt + Koningsspelen
Leerlingen om 13.30 uur vrij
Schoolreisje groep 1 en 2

Woensdag 25 april

Schoolreisje groep 5b/6b t/m 7

Donderdag 26 april

Spreekavond 3

Vrijdag 27 april

Koningsdag – leerlingen vrij

Maandag 30 april t/m
vrijdag 11 mei
Zondag 13 mei

Meivakantie

Maandag 14 mei

Luizencontrole

Woensdag 16 mei

Groepen 3 en 4 vrij

Moederdag

Groepen 3 en 4 vrij /
Voetbaltoernooi groepen 3 t/m 8
De volgende maandbrief verschijnt op donderdag 17 mei 2018.

Lees verder op
de volgende
pagina

Maandbrief april 2018
Schoolfruit
In de afgelopen 20 weken hebben de
leerlingen van De Tamarisk gratis fruit
ontvangen. Mede namens een EU
subsidie werd het mogelijk gemaakt
dat wij hier aan mee hebben gedaan.
Dankzij de helpende handen van een
aantal ouders kregen de kinderen 3
maal per week het fruit in allerlei
variaties: zo werd bleekselderij
plotseling een heerlijk tussendoortje
en hielpen deze zelfde ouders hielpen
bijvoorbeeld de leerkrachten ook met
het 'slachten van ananas". Een flinke
klus. Fantastisch, dank jullie wel
Als team willen we graag de gezonde
tussendoortjes in fruit en groenten
blijven stimuleren. Op dit moment
zoeken we naar een fruit aanbieder
die tegen aantrekkelijke prijzen fruit
willen aanleveren. U wordt dan in de
gelegenheid gesteld om hier op
vrijwillige basis aan mee te doen.
Uiteraard staat het u vrij om uw
kind(eren) zelf fruit mee te geven.
Dinsdag is de vaste fruitdag op De
Tamarisk, dit houden we in elk geval
vast.
Voetballen achter school
Onze leerlingen genieten heel erg van
het voetballen op het veld achter onze
school. Dit doen ze vaak in de beide
pauzes. Het zand onder de schoenen
geeft veel rommel en overlast in
school. Kortom, de vloeren van de
klassen zijn na afloop van de pauzes
vol zand. We hebben daarom vanaf nu
de afspraak dat alle kinderen die willen
voetballen sloffen of andere schoenen
meenemen naar school. De
voetbalschoenen worden bewaard bij
de kapstokken. Op deze manier hopen
we de school schoon te houden en
bovendien is het voor het behoud van
onze mooie vloeren.
Met vriendelijke groet,
Corrie van ’t Hul

O.C.
Wat hebben we veel stroopwafels verkocht,
maar liefst ruim 1750 pakjes! Dit heeft een
heel mooi bedrag opgeleverd, waarmee we
weer veel leuke extra activiteiten met en voor
onze kinderen kunnen organiseren. Een mooie
aanvulling op de ouderbijdrage. Nu is het nog
even spannend welke klas de meeste
stroopwafels heeft verkocht en die enorme
wisselbeker krijgt.
Heeft uw kind een goed idee waar we een deel
van het geld aan kunnen besteden, laat het
vooral weten. Dit kan door een van de OCleden aan te spreken of door een mail te
sturen naar ocdetamarisk@codenz.nl.
We zijn op zoek naar iets waar iedereen iets
aan heeft, en waar we bij voorkeur ook langer
plezier aan kunnen hebben.
Ook hebben we onlangs de nationale
pannenkoekendag gehad. Wat een succes was
dat! Onze groep 8 heeft heerlijke
pannenkoeken gebakken voor een groep
ouderen uit ons dorp. Maar ook de andere
klassen hebben hun steentje bijgedragen door
het maken van flyers, de bedankjes, het
versieren van het pop-up restaurant of het
mooie pannenkoekenliedje gezongen door de
kleuters. Ook een enorme dank aan de ouders
die voor alle klassen pannenkoeken hebben
gebakken én de melk van The Grow Company.
De kinderen hebben er van zitten smullen.
En natuurlijk hebben we dankzij de opbrengst
van de stroopwafelactie van vorig jaar, de
voorstelling van Arie Safari gezien. Het was
een echte feestdag.
De komende periode zal de OC ondersteunen
bij het Koningsontbijt en de Koningspelen.
We hebben weer dozen ontvangen van ‘de
koning’, waarmee we een gezamenlijk kunnen
ontbijten. Na een goed ontbijt zullen de
Koningsspelen volgen. We hopen op een
mooie dag samen!
Annemarie Vlaanderen
Voorzitter OC de Tamarisk
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Lief en leed
Er zijn deze maand geen lief en leed
berichten te melden.

Welkom
In april komen Ashley Bonestroo, Filip
Wloszcyk en Fleur Vervat bij ons op
school.
We wensen hen samen met hun
ouders een goede tijd toe op de
Tamarisk.

Kernpunten voor kinderen als
het gaat om gedrag
1. Niet iedereen is jouw vriend, en dat
hoort zo.
2. Doet iemand raar, dan zeg je er wat
van. Je stapt naar een maatje en als het
gezeur verder doorgaat, dan zoek je
steun bij de leerkracht als die niet reeds
heeft ingegrepen.
3. Doe de dingen waar je blij van wordt,
en let erop of de ander (klasgenoot,
leerkracht, enz.) ook blij wordt van jouw
reactie en opvattingen.

Kernpunten voor ouders als het
gaat om grensoverschrijdend
gedrag
1. Zoek een oplossing waar iedereen
baat bij heeft.
2. Spreek altijd met respect over
andermans kinderen en
andermans opvoeding.

Maandbrief april 2018

Vakantierooster
2017-2018
Koningsdag
vrijdag 27 april 2018
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Mutaties
Mutaties van bijvoorbeeld adres- en telefoongegevens kunt u rechtstreeks doorgeven
aan Liesbeth Luijkx van de administratie:
admindetamarisk@codenz.nl

Aanmelden van nieuwe kinderen

Meivakantie
maandag 30 april t/m zondag 13 mei 2018 Ouders / verzorgers van (eventuele) nieuwe kinderen, die in het schooljaar 2018 –
2019 vier jaar worden, nodigen we uit voor een kennismaking en rondleiding op De
Tweede Pinksterdag
Tamarisk. Graag sturen we een informatiepakket op en maken we met hen een
maandag 21 mei 2018
afspraak voor een oriënterend gesprek. Rond het moment dat aangemelde kinderen
daadwerkelijk naar De Tamarisk gaan volgt dan nog een startgesprek.
Zomervakantie
In dit gesprek bespreken we o.a. de onderwijsbehoefte van het kind en maken we
maandag 23 juli t/m zondag 2 september afspraken over de eerste schoolperiode.
2018

Schoolreis
Groepen 1a/2a en 1b/2b
Het schoolreisje van de kleuters gaat dit jaar naar de Hans en Grietje boerderij in
Zeewolde. Op dinsdag 24 april zal dit plaatsvinden. We hopen natuurlijk op heerlijk
weer. Om het schoolreisje van de kleuters ook dit jaar weer gratis (met opbrengst van
de acties van de OC) te laten zijn, vragen we ook dit jaar weer of een aantal ouders ons
hier naar toe wil brengen. Hiervoor hangt binnenkort een lijst bij de twee
kleuteringangen.
We willen om 9.00 uur vertrekken en zijn om 15:15 uur weer terug.
Groepen 3a, 3b/4b en 4a/5a
Dit jaar gaan we met de groepen 3A, 3/4B en 4/5A naar Sybrandy's speelpark.
De vorige keren dat we hier zijn geweest was een groot succes.
Er zijn verschillende attracties en veel speeltuinen. Verder zijn er twee overdekte
speelplaatsen waar de kinderen met nat weer kunnen spelen.
Omdat het park in de maand april nog gesloten is, is ons reisje verplaatst naar
maandag 11 juni.
We vertrekken om 8.45 uur en verwachten om 16.00 uur weer terug te zijn in
Biddinghuizen. De kosten van dit schoolreisje zijn € 13,- per kind.
Groepen 5b/6b, 6a/7a en 7b
Met groepen 5/6, 6/7 en 7 gaan we dit jaar actief aan de slag bij Zwaan Buitensport in
Lelystad, zij hebben een programma in elkaar gezet om ons actief bezig houden.
We vertrekken op woensdag 25 april om kwart voor tien met de bus bij school en
zijn rond half vier weer bij school.
De kosten van dit schoolreisje zijn 14,50. We hopen op een gezellige sportieve dag.
Rond vrijdag 20 april zal het geldbedrag worden geint voor wie een automatische
incasso hebben afgegeven.
De facturen voor de losse betalers zullen dan ook volgen.

Maandbrief april 2018
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MR
Graag houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen van de MR van De Tamarisk.
Daarom leest u ook in deze maandbrief wat er zoal besproken is binnen de MR.
Op deze plek heb ik het al vaker gehad over de verkenning naar een continurooster. Graag neem ik u mee in de laatste
ontwikkelingen. Voor de verkenning is een aparte werkgroep samengesteld uit leden van de MR, de tussenschoolse opvang (TSO)
en het team. Eind januari is een enquête uitgezet onder alle ouders en heeft u de mogelijkheid gekregen om uw mening te geven.
De uitkomsten van deze enquête hebben we half februari besproken binnen de werkgroep. Uit de enquête blijkt dat een
meerderheid van de ouders open staat voor een vorm van een continurooster. Gelukkig heeft u veel gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om uw mening toe te lichten. Hieruit blijkt namelijk ook dat veel mensen nog vragen en/of zorgen hebben over hoe
bepaalde zaken uitpakken in een continurooster. Als MR nemen we deze signalen mee in onze besluitvorming over een eventuele
aanpassing van de schooltijden.
Met de uitkomsten van de enquête in het achterhoofd zijn door zowel de TSO, het team als de directie diverse zaken uitgezocht.
U kunt hierbij denken aan de wijze waarop de pauzes voor het personeel ingericht gaan worden en hoeveel tijd de overblijvende
leerlingen nu nodig hebben om te eten en wat betekent dit voor een continurooster. Eind maart is de werkgroep opnieuw samen
gekomen om de uitkomsten hiervan te bespreken. Daar hebben we ook de planning van het vervolg besproken. Zoals het er nu naar
uitziet zal de directie voor de meivakantie met een voorstel komen waar wij als MR na de meivakantie een besluit over hopen te
kunnen nemen. Hierover later meer.
Aangezien het continurooster een belangrijke verandering zal zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders besteden we hier als MR
veel tijd aan. Er zijn echter ook andere zaken die we bespreken. Zo hebben we het in de vergadering van 19 maart gehad over
besteding van de extra gelden die de Rijksoverheid ter beschikking stelt voor het basisonderwijs, de voortgang van de impulsklas en
besproken zaken in de GMR. Tot slot hebben we het in onze laatste vergadering gehad over de samenstelling van de MR.
Hierover ontvangt u apart een e-mail.
Rest u mij alleen nog te wijzen op ons e-mailadres mrdetamarisk@codenz.nl. Heeft u vragen voor de MR?
Schroom dan niet ons op dit e-mailadres te benaderen.
Martijn Veldkamp
Voorzitter MR

Maandbrief april 2018
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Vanuit het leerteam schoolontwikkeling
Als leerteam kijken we vooral naar wat onze school, onze kinderen en ons team nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en te
groeien.
Met Oekje Kooi van de IJsselgroep kijken we samen als team waar we naartoe willen.
Wat zijn onze ontwikkelpunten voor de komende periode? Als leerteam proberen we daar zoveel mogelijk op in te spelen zodat de
zaken die we ontwikkelen ook worden gedragen door het team.
Wat er veel naar voren komt is dat we als team meer in thema’s willen werken, net zoals in de onderbouw, dus vakoverstijgend.
We werken dan bijvoorbeeld over het thema vliegvelden. Bij dat thema betrekken we dan verschillende vakgebieden zoals
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. We werken dan veel in groepjes zodat de kinderen ook leren samenwerken.
Op dit moment bekijken we verschillende opties om te beoordelen welke er goed bij onze school en visie past.
Ook verdiepen we ons in het leren leren. Dit is gericht op wat de kinderen aan vaardigheden nodig hebben om goed te kunnen leren.
We willen als team dat de kinderen zelfstandig worden in het leren leren, maar welke fases horen daarbij en wat kunnen we hierin
van de kinderen verwachten. We gebruiken hierbij de leerlijnen voor leren leren.
Als werkgroep onderzoeken we hoe we dat vorm kunnen geven, zodat ook voor de kinderen duidelijk wordt waar ze zijn in het
proces en wat ze nog kunnen leren.
Het komende halfjaar richten we ons als leerteam op de bovengenoemde twee zaken en willen daar aan het eind van het jaar
antwoorden op hebben.
Met vriendelijke groet,
Het leerteam schoolontwikkeling
Iris, Willeke en Hitsje

Zending ‘samen delen’
De afgelopen maanden hebben we voor MAF liters benzine gespaard. Van het geld wat de kinderen op maandag hebben
meegebracht en wat tijdens de collecte van de kerstviering is opgehaald kunnen de mensen van MAF 650 liter benzine kopen zodat
ze mensen in nood naar een ziekenhuis kunnen brengen. Heel fijn dat we dit samen hebben kunnen doen.
Op dinsdag 20 maart hebben de kinderen van groep 8 een sponsorloop georganiseerd voor een school voor kansarme kinderen in
Indonesië.
Er is een prachtig bedrag opgehaald van € 845,20 !
Omdat het zendingsproject voor MAF nu is afgesloten sparen we tot de zomer vakantie voor dit project.
De kinderen uit groep 8 vertellen in onderstaand stukje waar het zendingsgeld de komende maanden naartoe zal gaan.
Het doel
U heeft het net al een beetje gehoord maar het geld van de sponsorloop gaat naar kansarme kinderen in Indonesië.
De de baas van een school in Indonesië is Rhian dat is een vriend van de vader van Sophie uit groep 8.
Rhian, die had al een school in Indonesië maar de grond was plotseling verkocht aan een groot hotel.
Dus moest Rhian een andere plek vinden voor de school.
Dat duurde wel anderhalf jaar dus konden de kinderen heel lang niet naar school.
Rhian had uiteindelijk een plek gevonden en het gebouw opgeknapt.
Het geld dat wij hebben opgehaald gaat naar de kinderen die opgeleid worden tot hotelmedewerker.
Rhian komt helemaal naar Nederland toe om het geld persoonlijk te ontvangen.
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Vakantierooster 2018-2019
Start schooljaar
maandag 3 september 2018
Herfstvakantie
maandag 22 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie
maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
maandag 18 februari t/m zondag 24 februari 2019
Goede vrijdag
vrijdag 19 april 2019
Meivakantie
maandag 22 april t/m zondag 28 april 2019
Hemelvaartweekend
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag
maandag 10 juni 2019
Zomervakantie
maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus 2019
Zodra de studiedagen bekend zijn, maken wij dit bekend aan u.
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de jarigen

Waar gaat het in deze periode
over bij de methode Trefwoord:
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april):
Duurzaamheid
■ Inhoud: Het besef van
verbondenheid van mens en
natuur. De opdracht om je in te
zetten voor een duurzame wereld.
■ Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11
mei): Muziek
■ Inhoud: Muziek doet bewegen,
muziek geeft rust. Muziek verleidt
en verbindt. Muziek vertelt en
muziek doet vergeten. Muziek
neemt je mee en brengt je weer
thuis.
■ Bijbel: Psalmen.
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12-04

Sam Hessel

4a/5a

12-04

Andrea Wyskup

8

15-04

Henrico Doornbos

8

16-04

Isa Betgen

3b/4b

16-04

Sophie Kramer

3b/4b

20-04

Kyan Hijmering

1a/2a

20-04

Wiebe Vermeulen

4a/5a

21-04

Shirley Jansen

3b/4b

26-04

Delandrya Korhorn

4a/5a

28-04

Jordy Kramer

8

29-04

Oskar Tomaszewski

5b/6b

07-05

Yvano Korhorn

1a/2a

07-05

Roos van Vliet

8

08-05

Tijs Kollen

1b/2b

KANJERTRAINING
Toon respect voor God,
voor jezelf en voor anderen
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand doet zielig

Zendingsgeld
Elke maandag wordt er op school
zendingsgeld opgehaald voor een goed
doel.
Deze periode sparen we voor stichting
MAF.
Wilt u uw kind(eren) ook geld meegeven
voor het goede doel?
Alvast vriendelijk bedankt.

In onze nieuwsbrief deze keer onder andere aandacht
voor de zomertijd, slapen, pesten en de Week van de
Teek.

Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Zomertijd
25 maart is de zomertijd weer begonnen.
Sommige kinderen hebben moeite met het overschakelen.
Hoeveel slaap heeft een schoolgaand kind eigenlijk nodig?
En hoe krijg je dat voor elkaar?
Lees meer

Pesten
In Nederland wordt 1 op de 5 kinderen gepest.
Wat kan je als ouder doen al je kind gepest wordt en wat als je kind zelf
pest? Voor iedereen die op wat voor manier dan ook met pesten te
maken heeft.
Lees meer

Week van de Teek 16 t/m 22 april
Tal van organisatie besteden jaarlijks aandacht aan het
risico van een tekenbeet. Waar komen teken eigenlijk voor
en hoe stappen ze over op mensen? Hoe kan je jezelf en je
kind controleren en hoe verwijder je dan een teek.
Kijk eens naar het volgende filmpje Een teek? Pak 'm beet!

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande
kinderen óf over zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.

