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Zet God op de eerste plaats.
Voorwoord
In deze informatiekalender vindt u de nodige
zaken die handig zijn om te weten. Dit jaar
hebben we wederom gekozen voor een nieuw
en sprankelend ontwerp. Op deze kalender
vindt u de belangrijke data voor het komend
schooljaar. We hopen dan ook dat deze
kalender een mooi plaatsje krijgt bij u in huis,
zodat u goed overzicht houdt. U heeft dan
een actuele kalender en alle praktische
informatie aangaande De Tamarisk bij elkaar.
Overigens is er ook een schoolgids. Deze gids
bevat veel informatie over onder meer de
inhoudelijke kant van De Tamarisk. Zowel de
kalender als de schoolgids kunt u vinden op
onze website: www.detamarisk.nl
Dit jaar vervolgen we het ingezette schoolspoor. We zullen alert blijven op het maken
van goede afspraken met elkaar, waarbij we
de ervaringen van het afgelopen jaar
meenemen. Daarnaast blijven we werken aan
een goede samenwerking met de andere
gebruikers in ons prachtige gebouw: de
andere scholen, de bibliotheek en de
kinderopvang. Wij noemen dit leerteams.
Deze leerteams zijn toegespitst op de
hoofdvakken van ons onderwijs. Binnen de
schoolontwikkeling verdiepen we ons verder
op alle onderdelen van taal, rekenen en lezen.
Nieuwe medewerkers en ouders/verzorgers
nemen we herhaaldelijk mee bij het uitdiepen
van ons onderwijsconcept. Dit betekent dat
we zoeken naar een goede balans om
kinderen mede verantwoordelijk te maken
voor hun eigen leerproces. Hierbij
onderzoeken we de mogelijkheden van elk
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kind en laten we het kind goed tot zijn recht
komen in onze school. Afgelopen jaar heeft
het team haar visie opnieuw onder de loep
gelegd. Samen hebben we de slogan ‘Alles
wat je aandacht geeft groeit’ uitgewerkt. Het
afgelopen jaar heeft het team een traject
ingezet om van Visie naar Vorm te komen.
Het komende jaar zal het Expliciete Directe
Instructiemodel uitgewerkt gaan worden. Dit
betekent dat wij extra aandacht en verdieping
willen geven aan het goed aanbieden van
instructie tijdens de lessen. Daarnaast
worden de leerteams meer aan elkaar
verbonden en zal er stevig ingezet worden
aan verdere versterking van de kwaliteit op
ons onderwijs. Ook zal er de nieuwe
muziekmethode 1, 2, 3 Zing worden
geïmplementeerd. Hierbij zullen muziek
vakleerkrachten het team versterken. De
huidige godsdienstmethode Trefwoord wordt
vervangen door Kind op Maandag. Het team
van De Tamarisk heeft het onderstaande
samen opgesteld:
We zijn een Christelijke school met een
enthousiast team dat hart heeft voor elk kind.
We bieden een veilige omgeving waar we
warmte en persoonlijke aandacht belangrijk
vinden, zodat kinderen zich optimaal
ontwikkelen op elk gebied.
Ons motto is dan ook: De Tamarisk:
de school met jouw eigen route.
We hopen daar dit jaar, met u en met Gods
hulp, naar toe te mogen groeien!
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Met vriendelijke groet,
Corrie van ‘t Hul, directeur De Tamarisk
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Eer God met respect.

De Tamarisk

Postadres:
Postbus 10
8256 ZG Biddinghuizen

Bezoekersadres:
Akkerhof 1
8256 Biddinghuizen
tel. 0321-331766				
e-mail: detamarisk@codenz.nl
internet: www.detamarisk.nl

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
groep 1 t/m 8 08.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag
groep 3 t/m 8

08.30 uur tot 12.30 uur

De groepen 1 en 2 zijn op woensdag vrij.
Het eten en drinken voor tijdens de eerste
pauze nemen de leerlingen zelf mee.
Tijdens de middagpauze eten de leerlingen
samen met de leerkrachten in hun eigen
lokaal. De kinderen nemen daarvoor hun
eigen lunchpakket mee.
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Directeur
detamarisk@codenz.nl
Corrie van ‘t Hul is aanwezig op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag.
Intern begeleider
ibmariskadetamarisk@codenz.nl
Mariska van den Berg is aanwezig op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Conciërge/webmaster/ICT coördinator
svenpost@codenz.nl
Meester Sven is dagelijks aanwezig van 9.00
uur tot 15.00 uur (woensdag tot 12.30 uur).
Administratief medewerker
admindetamarisk@codenz.nl
Liesbeth is aanwezig op maandagmiddag
en donderdagmiddag.
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Praat alleen goed over God.
Groepsindeling 2018-2019
Groep 1a/2a
Juf Sandra
Groep 1b/2b
Vacature/Juf Cora
Juf Cora
Groep 3
Juf Rian
Vacature/Juf Rian
Groep 4a
Juf Henriëtte
Juf Esther
Groep 4b
Meester Matthijs
Groep 5
Meester Henk
Groep 6
Juf Hitsje
Juf Iris
Groep 7
Meester Yanick
Groep 8
Juf Monique
Juf Karin

(ma, di, do en vr)
(ma en di)
(do en vr)
(ma, di, do en vr)
(wo)
(ma, di en wo)
(do en vr)
(ma, di, wo, do en vr)
(ma, di, wo, do en vr)
(ma, di en wo)
(do en vr)
(ma, di, wo, do en vr)
(ma en di)
(wo, do en vr)

Onderwijsassistent is juf Corine Stek.
Zij zal op maandagochtend, dinsdag,
donderdagochtend en vrijdagochtend extra
ondersteuning geven.
Juf Hitsje van Oudheusden zal op donderdag
ingezet worden als gedragsspecialiste.
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Rooster bewegingsonderwijs
2018-2019
Dag
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di

Tijd
08.30 – 09.10
09.10 – 09.50
10.20 – 11.00
11.00 – 11.40
12.25 – 13.05
13.05 – 13.45
13.45 – 14.25

Groep:
groep 7
groep 6
groep 3
groep 4a
groep 5
groep 4b
groep 8

Wo
Wo

08.30 – 09.10
09.10 – 09.50

groep 6
groep 7

Vr
Vr
Vr
Vr
Vr

10.30 – 11.10
11.10 – 11.50
11.50 – 12.30
12.30 – 13.10
13.10 – 13.50

groep 3
groep 4a
groep 4b
groep 5
groep 8

De gymlessen vinden plaats in het Koetshuis.
De kleuters gymmen in de speellokalen in de
school.

Gymkleding

Alle kinderen dragen tijdens de gymlessen
gymschoenen. Wij zien graag stroeve, liefst
witte zolen, dit voor behoud van onze vloeren.
Voor de kleuters vragen we dringend om
gymschoenen te dragen met een elastieken
bandje of met klittenband (liever geen veters).
Donkere zolen zijn niet toegestaan. Vanaf
groep 3 dragen de leerlingen een gympak,
turnbroek, sportbroek en/of T-shirt tijdens de
gymlessen. De gymkleding in de groepen 3
t/m 8 wordt aan het eind van de schooldag
weer mee naar huis genomen. De kleuters
gymmen in hun hemd en onderbroek.
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Je krijgt elke week een rustdag, als feestdag.
Aanmelden van leerlingen

Als u uw eerste kind bij ons op school
aanmeldt, willen we graag nader met u
kennismaken en daar ook voldoende tijd voor
nemen. Neemt u daarom tijdig contact op
met de directeur, Corrie van ’t Hul, om een
afspraak te maken.

Website

De Tamarisk heeft een website:
www.detamarisk.nl.
Daarop vindt u naast allerlei informatie ook
actueel nieuws en foto’s van activiteiten op
school. Wie direct iets wil weten over onze
school kan op deze pagina terecht. Hier vindt
u ook de nieuwste maandbrief, de schoolgids
en het actuele nieuws. De maandbrieven
worden niet meer aan alle kinderen
meegegeven. Als u een door school geprinte
versie wilt ontvangen, kunt u dat aan het
begin van het schooljaar aangeven.

Zending: ‘samen delen’

Niet vergeten: elke maandag kan uw kind
geld meenemen voor een goed doel.
We sparen dat geld en steunen daarmee
allerlei projecten. We zoeken vooral projecten
op die aansluiten bij de wereld van kinderen,
van jongeren, van onderwijs of scholenbouw.
In de maandbrief en op onze website houden
we u op de hoogte van de doelen en van de
opbrengst van het wekelijks verzamelde geld.
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KERSTVAKANTIE ->
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Namen in kleding

Zo aan het begin van het schooljaar is het
goed om eens even te kijken of de naam van
uw kind in laarzen, gymkleding/- schoenen
en eventueel jassen staat vermeld. Het is
voor ons altijd moeilijk om zoekgeraakte
spullen weer terug te vinden. U helpt ons er
enorm mee als op de diverse eigendommen
de namen duidelijk vermeld staan.

Hoofdluis

11

O.C. 4

donderdag

zondag

31
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Op school worden alle kinderen na elke
vakantie gecontroleerd op hoofdluis.
Dat gebeurt steeds op het moment dat er
hoofdluis geconstateerd wordt. Dankzij het
team van ‘luizenpluizers’ zijn we deze
ongewenste gasten aardig de baas. Mocht er
hoofdluis geconstateerd worden bij uw kind,
dan nemen we daarover meteen contact met
u op om uitbreken van een luizenplaag te
voorkomen. Het kan zijn dat wij vragen uw
kind meteen op te halen van school.
Mocht u thuis hoofdluis constateren, meldt u
dat dan meteen op school? We maken
overigens gebruik van luizenzakken voor de
jassen aan de kapstok.
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Luister goed naar de mensen die je de weg ...
Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor speciale
activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaas,
kerst. En daar wilt u uw kind toch ook van mee
laten genieten? Bovendien worden de
onkosten voor drukwerk er van betaald en
wordt er geld besteed aan bijv. moeder- en/of
vaderdag, schoolfeesten, bijzondere
activiteiten etc. Veel ouders hebben de school
al gemachtigd om dit bedrag jaarlijks af te
schrijven van hun rekening.
In de maandbrief op de website wordt van
tevoren de datum van afschrijving vermeld.
Wie geen machtiging heeft ingevuld krijgt aan
het begin van het schooljaar een brief met
daarin het verzoek om de bijdrage te betalen.
Het rekeningnummer van de school is:
NL89RABO0348149107 t.n.v. De Tamarisk te
Biddinghuizen.
De bijdrage is € 27,50 voor het eerste kind en
€ 22,50 voor elk volgend kind. De bijdragen
van het ministerie zijn alleen bedoeld voor
leermiddelen zoals boeken, schriften, schrijfen handvaardigheidsmateriaal. Met uw
bijdrage kunnen we kinderen de extraatjes
aanbieden, zoals een schoolfeest,
sinterklaascadeautjes of een traktatie tijdens
schoolreisje.

... naar het leven met God wijzen.

We verwachten van álle ouders dat zij de
ouderbijdrage betalen. De OC beheert deze
gelden en verantwoordt zich jaarlijks hiervoor.
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Vieringen

Rond de kerstdagen is er een kerstviering in
de kerk voor de leerlingen en hun ouders. De
paasviering vindt plaats met alleen de
leerlingen. Per cursusjaar wordt dit
gerouleerd, dit betekent dat komend jaar de
paasviering in de school zal plaatsvinden.
Aan het begin van het schooljaar wordt de
jaarlijkse startdienst gehouden, die
voorbereid is door de leerkrachten. We
verwachten dat alle kinderen bij deze dienst
aanwezig zijn en stellen de aanwezigheid van
u als ouders/verzorgers uiteraard bijzonder
op prijs. Vieringen zijn verplichte
schoolactiviteiten en we gaan er vanuit dat
alle kinderen deze bijeenkomsten bijwonen.

Schrijfmateriaal

In de groepen 1 t/m 3 wordt met potlood
geschreven. Daar wordt in groep 4 ook nog
mee begonnen, maar in de loop van het
schooljaar krijgen alle kinderen een eigen
vulpen, waar ze de rest van de basisschooltijd
mee moeten doen. Deze wordt door de
school geleverd. Raakt deze kwijt of wordt hij
stuk gemaakt, dan wordt door de school een
nieuw exemplaar geleverd; de kosten daarvan
zijn voor de ouders. Ook kunnen andere
materialen die doelbewust door leerlingen
kwijt of kapot worden gemaakt in rekening
worden gebracht. Te denken valt aan linialen,
(werk-)boeken, etc. We verwachten dat alle
kinderen vanaf groep 3 zelf een etui mee naar
school nemen. Vanaf groep 5 bent u ook
verantwoordelijk voor de aanschaf van de
inhoud ervan (stiften/kleurpotloden, etc.) Op
school leveren we lijm, liniaal en een schaar.
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Zorg goed voor elkaar.
Fruit eten, iets te drinken

Rond de pauze is er gelegenheid om iets te
eten of te drinken, dat van huis is meegenomen. Dit kan een boterham, iets te
drinken en/of wat fruit zijn. Liever geen
zoetigheid. Als u iets te drinken meegeeft,
overweegt u dan eens om uw kind een beker
of flesje mee te geven, dat meerdere keren
gebruikt kan worden. Het bespaart op school
extra huisvuil van meegebrachte blikjes en
pakjes.
Dinsdag is het fruitdag. De kinderen nemen
deze dag zelf fruit mee naar school. Verder
bestaat de mogelijkheid voor het inschrijven
op ons schoolfruit project. Driemaal per week
wordt er vers fruit geleverd op school en
uitgedeeld in de groepen. Hier staat een
kleine vergoeding tegenover. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website
en/of de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Halen en brengen van leerlingen
Veiligheid vinden we erg belangrijk. Daarom
vragen we u om de kinderen zo weinig
mogelijk met de auto naar school te brengen.
We begrijpen natuurlijk best, dat kinderen
soms ver weg wonen van de school of dat
het weer u soms noodzaakt om de kinderen
naar school te brengen.

Open inloop

In alle groepen kunt u ’s morgens de kinderen
naar binnen brengen vanaf 8.20 uur. Let u op
de tijd? Om 8.30 uur gaan de lessen beginnen
en vragen we u om de klas te verlaten.
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Vanwege de veiligheid in school moeten de
vluchtwegen op school zo veel mogelijk vrij
blijven. Vooral ’s ochtends vroeg bij het
binnen brengen van de kinderen in de
onderbouw is het vaak een drukte van belang
in de smalle gangen. Om die reden vragen we
ouders die met een buggy, kinderwagen o.i.d.
op school komen deze te parkeren op het
schoolplein. Mocht er zich onverhoopt een
calamiteit voordoen, dan voorkomen we
daarmee gevaarlijke situaties op de
doorgaande vluchtroutes.

Honden

Honden zijn niet toegestaan op het plein.
Kinderen kunnen er bang voor zijn.
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Fietsen

Op het plein is beperkt plaats voor het stallen
van fietsen. We vragen de kinderen dan ook
het liefst lopend en anders met de fiets naar
school te komen. Als u uw kind met de fiets
brengt, wilt u dan uw fiets voor het plein
(tijdelijk) parkeren? Zo blijven de plekjes voor
de kinderen in de rekken bereikbaar.
Fietsen staan op school op eigen risico. Wij
zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/
of vermissing van een fiets. Eén van de
pleinregels is dat kinderen voor schooltijd en
in de pauzes niet in de fietsenstallingen
mogen spelen. Op plein wordt niet gefietst
door groot en klein.
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Doe wat je beloofd hebt.
Rookvrij plein

Op ons schoolplein is het niet toegestaan om
te roken.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Enkele teamleden zijn BHV-ers. Dat wil
zeggen dat zij jaarlijks worden bijgeschoold
voor onverwachte gebeurtenissen op school:
verwondingen, brand, ongelukken etc.
Jaarlijks wordt er een of meerdere keren een
ontruimingsoefening met de gehele school
gedaan, om te weten wat er gedaan moet
worden in geval van nood.

Gevonden voorwerpen

Regelmatig blijven er op school spullen van
kinderen achter. Houdt u er rekening mee dat
we die niet lang bewaren? Binnen korte tijd
worden niet opgehaalde spullen weggedaan.
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Huiswerk

In de groepen 1 en 2 wordt nooit klassikaal
huiswerk meegegeven.
Voor de groepen 3 en 4 zal het inprenten van
de tafels, van woordjes, van aardrijkskundige
plaatsen e.d. op school plaatsvinden.
Kinderen die wat meer tijd nodig hebben om
een en ander onder de knie te krijgen of
leerlingen die meer rust om zich heen moeten
hebben om het beoogde resultaat te behalen
kunnen incidenteel huiswerk meekrijgen. Dat
geldt ook voor leerlingen die langere tijd
afwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte. Als dit
het geval is, dan gebeurt dat altijd in overleg
met de desbetreffende ouders.
Vanaf groep 3 is het belangrijk dat u uw kind
wel ondersteunt bij het regelmatig lezen.
Vanaf groep 6 kan regelmatiger huiswerk
worden meegegeven. Dit om alvast wat te
wennen aan het idee van echt huiswerk,
maar in de bovenbouw is het ook zeker een
voorbereiding op het voortgezet onderwijs:
leren je agenda te gebruiken, leren plannen,
de zelfstandigheid bevorderen, enz.
Een goede tas is aan te bevelen als
bescherming voor de dure schoolboeken als
die mee naar huis genomen worden.
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Zuinig zijn op elkaars spullen.
Stagiaires

Op de school zijn stagiaires werkzaam. Dat
kunnen pabo-studenten zijn van bijvoorbeeld
hogeschool Windesheim uit Zwolle.
Daarnaast zijn er soms stagiaires die een
opleiding volgen op VMBO-niveau (snuffelstage) of van een MBO (onderwijsassistent).
(snuffelstage) of van een MBO (onderwijsassistent).

Schoonmaak

De schoonmaak van de school wordt gedaan
door werknemers van het schoonmaakbedrijf
Mirliton uit Dronten.
Elk schooljaar zijn er bovendien drie
sopavonden, waarvoor we een beroep doen
op ouders. De data van de sopavonden vindt
u in de kalender.

Verzuim

We gaan er vanuit dat alle kinderen naar
school gaan op de aangegeven tijden. Toch
kan het voorkomen dat uw kind niet
aanwezig kan zijn: door een bezoek aan een
arts. Wij vragen u om de afspraken bij arts of
tandarts zoveel mogelijk buiten de
schooltijden te maken.
Soms kunt u “Verlof wegens gewichtige
omstandigheden” aanvragen. Daarvoor hebt
u een formulier nodig, dat op school
verkrijgbaar is.
Wilt u, gedwongen door de aard van uw werk,
buiten de schooltijden op vakantie, dan moet
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Maandbrief 8
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5
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12
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Koningsontbijt/
Koningspelen
Leerlingen om
13.30u vrij

Paasviering
Leerlingen om
13.30u vrij

Goede Vrijdag
Leerlingen vrij
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Koningsdag

1e Paasdag

28

MEIVAKANTIE
->

wk
18

29
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ook daar op tijd (6 weken van tevoren!) een
aanvraag voor worden ingediend met daarbij
nog een werkgeversverklaring. Ook hiervoor
zijn speciale formulieren te verkrijgen. Deze
zaken worden altijd overlegd met de
leerplichtambtenaar.
Als uw kind door bijvoorbeeld ziekte afwezig
is, wilt u dat dan voor 8:45 uur melden.
Bij veelvuldig (ongeoorloofd?) verzuim zullen
we contact met u opnemen. Wij zijn verplicht
de leerplichtambtenaar van de gemeente
Dronten daarvan op de hoogte te stellen. Zij
kan hiervoor een proces-verbaal opstellen.
Let u ook op dat uw kind(eren) op tijd op
school zijn? Structureel te laat komen valt
ook onder ongeoorloofd verzuim.

Dieetinfo en allergieën

Niet alle kinderen mogen/kunnen alles eten.
Het gaat dan om bijvoorbeeld kleurstoffen of
suiker. Wij weten dat op school natuurlijk niet
allemaal. Wilt u dit duidelijk en tijdig
doorgeven aan de groepsleerkracht en
overblijfouders, zodat we er bij eventuele
traktaties rekening mee kunnen houden?

Culturele vorming
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Het Centrum voor Kunstzinnige Vorming
(C.K.V.) presenteert jaarlijks een aanbod van
een aantal activiteiten. Dat kan een
voorstelling zijn, maar ook een aantal lessen
drama of dans. We maken van dit aanbod
gebruik en kiezen per groep een of meerdere
dingen uit, waar we met de kinderen aan
meedoen. Dit geldt ook voor het aanbod van
de Flevomeerbibliotheek in Biddinghuizen/
Dronten.

9

Het goede vertellen over andere mensen.
Avondvierdaagse en
Koningsspelen

Stichting IJsvogel Biddinghuizen organiseert
de avondvierdaagse. De scholen verlenen
medewerking waar het gaat om de
administratie of doorgeven van informatie.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen vier avonden
meelopen in schoolverband. Ouders /
verzorgers zijn verantwoordelijk voor de
leiding van de groepen. Soms vinden
leerkrachten het leuk om een of meerdere
avonden mee te lopen, maar dat is dan
geheel op eigen initiatief. De laatste avond
krijgen de kinderen een medaille.
Een werkgroep van de drie scholen regelen
de jaarlijkse Koningsspelen.

Sportactiviteiten

Een aantal sportverenigingen in ons dorp
organiseert voor de schooljeugd jaarlijks een
toernooi, bijvoorbeeld basketbal of voetbal.
Het gaat er hierbij niet altijd om de sterkste
spelers op te stellen, maar om zoveel
mogelijk kinderen mee te laten doen.

Meedoen op school

U leert de school het beste kennen door te
helpen bij activiteiten op school. Dan bent u
het meest bij de school betrokken. U leert de
leerkrachten beter kennen en u proeft de
sfeer van de school.
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wk
19

wk
22

Luizencontrole O.C. 6

27

Start IEP
Advieswijzer
gr 7
M.R. 5

28

Voetbaltoernooi Maandbrief 9
gr 3 t/m 8

29

30

Hemelvaart
weekend

Fancy Fair
14.45 t/m 17.30u

zondag

5

Bevrijdingsdag

12

Contact huis-school

U kunt altijd de school even binnenlopen als
u iets wilt bespreken. Het beste kunt u dan
even een afspraak maken met de
desbetreffende leerkracht of met de
directeur, zodat u daarna in alle rust de
dingen kunt bespreken.

Moederdag

Op de website vindt u de nieuwe
maandbrief op de eerste donderdag van de
maand (zie kalender).

18

19

Eenmaal per twee maanden informeert de
groepsleerkracht u over de activiteiten en
wetenswaardigheden van de groep. Deze
klassen nieuwsbrieven worden via de mail
verstuurd.

25

26

We proberen alle schoolpost steeds zoveel
mogelijk op donderdag mee te geven, zodat
u daar thuis eventueel naar kunt vragen bij
uw kinderen.

31

Hemelvaart
weekend
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Alle brieven die aan kinderen worden
meegegeven vindt u ook op het
ouderportaal van onze website.

10

Tevreden zijn met wat God je geeft.
Continurooster en
spreekmomenten

Tijdens het schooljaar zijn er vier spreekavonden waarop u met de teamleden kunt
spreken over uw kind. De data vindt u in de
kalender. Via het ouderportaal kunt u zich
aanmelden voor het 10-minutengesprek.
Het initiatief voor zo’n gesprek kan ook van
de leerkracht uitgaan. Minimaal twee keer
verwachten we álle ouders voor een
10-minutengesprek. Soms gaan leerkrachten
bij ouders op huisbezoek of worden er extra
gesprekken op school gepland.
We proberen per groep een beter contact te
krijgen door middel van het ouderportaal. Dit
is een digitale manier van communiceren,
waarbij alle ouders en kinderen met de
leerkrachten in een beschermde omgeving
met elkaar kunnen communiceren. Hier vindt
u ook de kalender en documenten die u of uw
kind(eren) kunnen gebruiken.
Via de website kunt u inloggen op het
ouderportaal. De inloggegevens ontvangt u
na inschrijving van uw kind op de Tamarisk.
Verdere informatie over onze school vindt u
op onze website www.detamarisk.nl.
Wanneer u als ouder/verzorger een afspraak
wilt maken buiten de georganiseerde
spreekavonden, kan dit ten allen tijde. Tussen
14.30 en 15.00 uur hebben de leerkrachten
pauze. Dit betekent dat er dan geen
oudergesprekken kunnen plaatsvinden.
Daarna bent u uiteraard van harte welkom
om met de groepsleerkracht in gesprek te
gaan.
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22
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26
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Avond4daagse

dinsdag

4

Avond4daagse

10

11

17

woensdag

5

donderdag

6

Avond4daagse

vrijdag

1

7

8

Avond4daagse

zondag

2

9

1e Pinksterdag

12

13

14

15

Schoolreisje
gr 1 t/m 7

18

Koppenfoto
gr 8 en
schoolfoto
8.45u

19

20
21
Maandbrief 10

22

23

24

25

26

27

28 Bedankmiddag 29

30

2e Pinksterdag
Leerlingen vrij

O.C. 7

Spreekavond
(inschrijven)

Toetsen voor
LVS
t/m 24 juni
gr 2 t/m 6

Spreekavond
(inschrijven)

Rapporten mee
gr 1 t/m 7
Groepsindeling
mee

16

Vaderdag
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Privacy regels inzake foto’s op
website en video-opnamen

De website en het ouderportaal van onze
school www.detamarisk.nl wordt voor ons
steeds belangrijker in de presentatie naar
ouders en naar anderen toe. Op deze
website/ouderportaal komen foto’s te
staan waarop kinderen staan afgebeeld. We
gebruiken de foto’s niet, tenzij u
toestemming geeft. Dit gaat doormiddel
van een jaarlijks terugkerend
toestemmingsformulier.
Hetzelfde geldt voor video-opnamen: het
komt voor dat er in school video-opnamen
gemaakt worden. Dat kan zijn bij
gelegenheid van projecten of festiviteiten.
Daarnaast kan het ook voorkomen dat bij
een opleiding of bij nascholing leerkrachten
of stagiaires video-opnamen maken in een
klas of van een groepje leerlingen.
In school hebben we met leerkrachten
afspraken over ‘video-interactie training’.
Deze training is bedoeld om nieuwe vormen
van coaching van leerlingen en leerkrachten
te stimuleren. Deze opnames worden
gebruikt in evaluatiegesprekken tussen de
leerkracht en de video-interactie-coach en
worden daarna vernietigd.
U wordt altijd om schriftelijke toestemming
gevraagd als er video-opnamen worden
gemaakt.

Verkeersexamen

Om de twee jaar wordt in de groepen 7 en 8
het verkeersexamen afgenomen. Volgend
cursusjaar (2019-2020) zal er weer een
examen zijn. Dit examen bestaat uit twee
onderdelen: een praktisch en een theoretisch
gedeelte. Het theoretisch gedeelte bestaat
uit een aantal vragen. Deze vragen zijn
praktijkvragen over dingen uit het alledaagse
verkeer en uiteraard het meest gericht op
voetgangers en fietsers. Het praktische
examen bestaat uit het fietsen van een route
door Biddinghuizen; het verkeersgedrag van
de kinderen wordt beoordeeld door een
aantal controleurs. Voordat de kinderen aan
het examen beginnen worden hun fietsen
gecontroleerd. Als op beide onderdelen
voldoende punten zijn behaald zijn de
kinderen geslaagd en ontvangen ze een
diploma.

Verjaardagen van kinderen

Als uw kind jarig is, wordt er gezongen en
krijgt uw kind een vrolijke kaart. De verjaardag
wordt in de klas gevierd. Kinderen trakteren
alleen in hun eigen groep. Wilt u zo vriendelijk
zijn om de uitnodigingen voor kinderfeestjes
buiten school uit te delen.

Verjaardagen van leerkrachten

Kinderen genieten er met volle teugen van als
de meester of juf zijn/haar verjaardag viert.
Dat kan op verschillende manieren gebeuren,
afhankelijk van de keuze van de leerkracht of
de leeftijd van de kinderen. De verjaardagen
van de leerkrachten worden op een
gezamenlijke dag gevierd.
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Schoolreis, schoolkamp
en excursies

De kinderen van groep 1 t/m 7 maken
jaarlijks een schoolreisje van één dag naar
een speeltuin, een pretpark, een museum of
andere bezienswaardigheid. Soms is er een
schoolfeest voor de hele school. De leerlingen
van groep 8 gaan op schoolkamp. Deze
kampen, waarbij sport, spel en educatie
centraal staan, blijven heel lang in het
geheugen van de kinderen hangen.
In het loop van het jaar vinden er diverse
excursies plaats voor de verschillende
groepen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd
door de groepsleerkracht.

Verzekeringen

Onze school is aangesloten bij de Vereniging
Besturenraad Protestants Christelijk
Onderwijs te Voorburg. Deze besturenraad
heeft voor de bij haar aangesloten scholen
een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) verzorgd.
Deze WA-verzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de besturen en personeelsleden van de aangesloten scholen in de
uitoefening van hun functie, alsmede het
risico van aansprakelijkheid, voortvloeiende
uit ouderparticipatie. Schade die door
kinderen wordt veroorzaakt kan verhaald
worden op de eigen WA-verzekering.

Oudercommissie (OC) en
medezeggenschapsraad (MR)

De beide commissies vergaderen regelmatig. Kort gezegd is de OC voornamelijk
bezig met schoolactiviteiten (zoals Kerst of
Pasen). De MR houdt zich meer met het
beleid op school bezig. Tijdens de MR
vergadering in februari zal het jaarverslag en
de financiële rapportage beschikbaar worden
gesteld. De MR en OC kondigen dit tijdig bij u
aan, zodat u inzage in de verslagen kunt
krijgen. De samenstelling van deze beide
raden is dit schooljaar als volgt:
Medezeggenschapsraad:
mrdetamarisk@codenz.nl
Namens de ouders:
Pieter Sybesma (afgevaardigde in GMR*)
Lubbert Kramer
Martijn Veldkamp (voorzitter)
Namens het team:
Karin Kwant
Monique Zwaneveld
Hitsje van Oudheusden (afgevaardigde in GMR*)
* Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

Oudercommissie:
ocdetamarisk@codenz.nl
Namens de ouders:
Annemarie Vlaanderen, voorzitter
Betty Blitterswijk, vice voorzitter
Femke Betgen, secretaresse
Lycke Kramer, penningmeester
Marcel Lucassen
André Schaap
Lucinda Schiedam
Nienke Knoester
Gwen Oost
Namens het team:
Henriëtte Sleurink
Cora van Overloop
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1e schooldag
koffie en thee
door O.C.
8.45 - 9.15u
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Adressen in en om de school:
Stichting Codenz
Postbus 31
8250 AA Dronten

College van bestuur
De heer R. Sakko
Postbus 31
8250 AA Dronten
tel. kantoor: 0321-387994
G.G.D. hoofdkantoor, Lelystad
tel. 0320 -276211
Praktijkondersteuner jeugd Biddinghuizen
en Gids-Jeugd gemeente Dronten
Mw. Marjan Grummel
Werkdagen: ma, di tot 14:30 uur, do
Postbus 100 | 8250 AC Dronten
Tel. algemeen: 14 0321
M: 06-30920318

Contactpersonen de Tamarisk

Iedere basisschool heeft de verplichting een
contactpersoon te hebben.
Op onze school zijn dat Esther van Hattem
en Monique Zwaneveld.
Maar wat is nu hun taak?
Het kan zijn dat u als ouder een vraag of een
klacht wilt bespreken, dan is in eerste
instantie de leerkracht van uw kind of de
directeur de persoon waarmee u in gesprek
gaat om samen naar een oplossing te zoeken.
Als dit gesprek niet tot voldoende resultaat
leidt kan er een afspraak gemaakt worden
met één van de contactpersonen (Esther van
Hattem of Monique Zwaneveld).
De contactpersoon is niet degene die het
probleem alsnog probeert op te lossen.
Na inventarisatie van alle gegevens zal de
contactpersoon samen met u besluiten waar
de klacht voor nader onderzoek c.q.
behandeling wordt voorgelegd,
bijv. bij de Coördinator Ongewenste
Omgangsvormen van de GGD of de
Vertrouwensinspecteur. De contactpersoon
heeft dus een bemiddelende functie. Zij ziet
er wel op toe of na afloop van het traject de
klacht is weggenomen.
Wilt u een afspraak maken met één van de
contactpersonen dan kan dat mondeling,
telefonisch (331766) of via de mail
contactpersoondetamarisk@codenz.nl.

september

2019
zondag

wk
35
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

1

Centrum voor Jeugd en Gezin
Dronten

Als ouder of verzorger wilt u het goed doen
voor uw kind(eren), maar soms heeft u
misschien ook vragen over de opvoeding. U
kunt dan altijd terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft kosteloos
advies over het opgroeien en opvoeden van
kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is
helpt het CJG bij het zoeken naar mensen
of instanties die u en uw kind(eren) verder
kunnen helpen.
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U kunt er met allerlei vragen terecht,
bijvoorbeeld over:
• veilig internet
• gezondheid
• omgaan met verdriet
• moeilijk gedrag
• groei en ontwikkelingc x

29

Onze school werkt nauw samen met het
CJG om ouders en kinderen met vragen zo
snel mogelijk te helpen. Dat hoeft niet altijd
om iets heel moeilijks te gaan, ook “kleine”
vragen zijn welkom bij het CJG!

wk
39

wk
40

23

24

25

26

27

28

30
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U kunt het CJG bereiken via:
• www.cjgdronten.nl, hier vindt u al heel veel
informatie. U kunt hier ook een persoonlijke
vraag stellen via het contactformulier:
• Tel. 0321-388 910 (24 u/pd, 7 d/pw
• CJG app voor iPhone en iPad;
• Activiteiten op school. De directeur van
de school weet welke activiteiten het CJG
organiseert in onze school dit.
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