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9 november 2017 

Dankdag 
Vorige week was het dankdag voor gewas en arbeid. We hebben stil gestaan bij alle goede gaven van 
onze God en Hem ervoor gedankt. God zorgt voor ons en van die rijkdom mogen we uitdelen. In  
2 Korinthiërs 9:8 schrijft Paulus  “God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven zodat u altijd 
en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kan bijdragen aan allerlei goed 
werk.”  Om iets te geven aan anderen die niet zoveel hebben, willen we meedoen aan de Kerstactie 
van de voedselbank. In de volgende Tamboer zal hierover meer informatie staan. 

 
 
 
Jubileum 
Elly Plender  en Lies Kaptein hebben deze week een feestje gevierd. 
Elly werkt al 25 jaar in het onderwijs en Lies 12,5 jaar. Samen met de 
kinderen hebben we dit dinsdag gevierd waarbij beide dames in het 
zonnetje zijn gezet met een lied, bloemen en felicitaties. Dank jullie 
wel voor jullie inzet, energie en enthousiasme voor onze school en 
vooral voor de kinderen die jullie mogen begeleiden. 

 
 
 
 

Schoonmaakavond 
Het was duidelijk te zien dat er hard gewerkt is op de eerste schoonmaakavond. Hartelijk bedankt 
allemaal! Ook voor de AC die de avond gecoördineerd heeft. 

 
Leerlingenraad 
Deze week heeft de eerste vergadering van de leerlingenraad plaats gevonden. Gekozen  leerlingen uit 
de groepen 5 tot en met 8 hebben met de directie gesproken over wat  goed onderwijs  is,  speelgoed 
op het plein en waar een nieuwe directeur aan moet voldoen. Ze hebben met hun achterban 
gesproken en kwamen met goede ideeën die we verder gaan uitwerken. We hebben een mooi gesprek 
gevoerd met de leerlingen. We vinden het waardevol om leerlingen te laten meedenken over ons 
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onderwijs op De Tamboerijn.  De agenda  voor de volgende leerlingenraad heeft maar een punt: 
DaVinci, hoe ervaren de leerlingen de lessen van deze methode. 

 
Invallen 
U bent ongetwijfeld op de hoogt van de problematiek in het basisonderwijs en de aandacht die dit 
heeft in de politiek en de landelijke pers. Het gaat dan om de salariëring, werkdruk en gebrek aan 
personeel. Dat laatste hebben we de afgelopen weken aan den lijve ervaren. Een zieke collega die 
vervangen moet worden blijkt een lastige klus. Er komt heel wat creativiteit en flexibiliteit bij kijken om 
ervoor te zorgen dat er geen groep naar huis moet worden gestuurd. Gelukkig hoefde dat niet dankzij 
de extra inzet en flexibiliteit  van ons team. Het is fijn om te merken dat ook ouders nadenken over 
hulp in geval van ziekte, waarvoor dank. We hopen dat, wanneer er ziekte is, we toch het onderwijs 
aan onze leerlingen kunnen waarborgen ook al is het niet op een optimale manier. 

 
Oproep van groep 3 
Groep 3 heeft glazen (Olvarit) potjes nodig met deksel. Wanneer u ze heeft kunt u die bij juf Inge 
inleveren.  

 
 

Nog even wat data op een rijtje 
Maandag 13 november Spreekavond volgens rooster 
Dinsdag 14 november Excursie groep 7/8 
Woensdag 15 november Bidgroep 
Donderdag 23 november Tamboer 
Vrijdag 24 november  Spelletjesmorgen groep 1-2 
Maandag 27 november Groep 5/6 naar het Archeon 
Dinsdag 28 november Pietenmiddag groep 1-2 
Dinsdag 28 november Ouderavond Identiteit 
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Informatie die voor u interessant kan zijn: 
 
 
 

Uitnodiging 
Webinar 

 
Zelfvertrouwen bij kinderen! 
Woensdag 22 november 
van 20.30 tot 21.30 uur 
Voor ouders van kinderen van 1 tot 12 jaar 

 
In dit webinar krijg je volop inspiratie om het zelfvertrouwen van je 
kind(eren) te vergroten! Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en veel 
praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen. 
 
Zelfvertrouwen is de basis voor een fijn leven. Hoe meer 
zelfvertrouwen, hoe meer uitdagingen je durft aan te gaan, hoe beter je 
tegenslagen kunt opvangen en hoe makkelijker je sociale contacten 
lopen. Belangrijk dus om opgroeiende kinderen zoveel mogelijk van 
mee te geven! 
 
In de eerste jaren van het leven van een kind wordt een belangrijke 
basis gelegd voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Juist in deze jaren 
kunnen we kinderen heel veel meegeven om op te groeien tot 

zelfverzekerde kinderen die weten dat ze er mogen zijn. En als ouder kun je hier een belangrijke 
rol in spelen!  
 

En als ouder kan je een hele belangrijke rol spelen bij het stimuleren van zelfvertrouwen van je 
kind! Tischa Neve, bekende kinderpsycholoog en opvoedkundige, laat je tijdens dit webinar zien 
hoe en geeft veel praktische tips waar jij als ouder direct mee aan de slag kunt gaan.  
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl 

 
 
Flyer Bijbelstudies verzorgd door Johan Schep 
Flyer Activiteitenoverzicht Gezin en ik 
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