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De kinderen zijn voor anderen druk in de weer geweest de afgelopen weken. De onderbouw versierde 
en vulde schoenendozen, de bovenbouw verkocht kruidnoten. En in de volgende weken zullen we 
meedoen aan de kerstactie van de voedselbank. Door deze acties proberen we zichtbaar te maken wat 
Jezus zegt in Mattheüs 25: 35 en verder, waar Hij vertelt over het deel hebben aan Zijn koninkrijk: zij 
die hem eten en drinken gegeven hebben toen Hij honger en dorst had, of kleren gaven toen Hij naakt 
was, of Hem bezochten toen Hij het nodig had. Alles wat je voor de ander doet, hebben jullie voor mij 
gedaan. Het is mooi dat onze leerlingen onder andere door deze acties hier vorm aan mogen geven.  
 

Privacy beleid 
Op het directeurenoverleg van  woensdag 15 november hebben we o.a. gesproken over privacy beleid.  
In de nieuwe privacywetgeving zijn de regels rondom het publiceren van beeldmateriaal  van leerlingen 
aangescherpt, ook is er in deze wet bepaald dat de school afspraken moet maken met alle leveranciers 
die leerlinggegevens verwerken met uitzondering van het samenwerkingsverband die zelf 
verantwoordelijk is voor de gegevens van leerlingen. Op de Tamboerijn zal het nodige aangescherpt 
moeten worden. In de komende periode zult u hier meer over horen via de Tamboer en op de website. 
 

Groepsbesprekingen 
Deze week hebben de groepsbesprekingen met de IB-er plaatsgevonden. Samen met de leerkracht 
bespreken we hoe het in de groep gaat, hoe het pedagogisch en sociale klimaat is. Verder bespreken 
we de aandachtpunten die uit de gesprekken op de spreekavonden zijn gekomen. Ook leerlingen over 
wie we ons zorgen maken, zijn onderwerp van bespreking. Na de CITO toetsen, die in januari worden 
afgenomen, vinden de leerling besprekingen plaats met de IB-er, waarbij we alle leerlingen bespreken.  
 

Info avond voor ouders van nieuwe kleuters 
Op maandagavond 22 januari 2018 is er een info avond voor ouders van nieuwe kleuters. Op deze 
avond wordt er voorlichting  gegeven over de werkwijze in groep 1 en 2. Deze avond is voor  
belangstellende ouders die een school voor hun kind zoeken of die al gekozen hebben voor de 
Tamboerijn. Wilt u in uw naaste omgeving, kennissenkring of kerkelijke gemeente hier aandacht aan 
geven? Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom! 
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Factuur 
Onlangs heeft u een factuur  voor de ouderbijdrage van ons gekregen waarop voor de ouders van wie 
hun kind in groep 7 zit een bijdrage staat voor het kamp in groep 8. De factuur gaat over het schooljaar 
2017-2018. De leerlingen die nu in groep 7 zitten, gaan in september 2018 op kamp. We willen de 
bijdrage voor het kamp graag voor het kamp ontvangen, zodat we de kosten hiervan kunnen betalen. 
Omdat de facturen voor de ouderbijdrage pas in november worden verstuurd, staat het bedrag voor 
kamp er nu al op.   
 

Sollicitatie 
Zoals u wellicht heeft gezien is er een vacature  uitgegaan voor een nieuwe directeur. De 
sollicitatiecommissie bestaat uit 2 leerkrachten, een lid van de MR, een lid van de IC, de directeur 
bestuurder en de P&O medewerker van GPO-WN. De gesprekken met de sollicitanten zijn begin 
december.  
 

Koffieochtend 
Op donderdag 14 december staat er een koffieochtend op de agenda. Omdat ik op die dag directeuren 
overleg heb, wordt  de ochtend verplaatst naar dinsdag 12 december om 8.30 uur. We bespreken de 
methode DaVinci die we sinds kort gebruiken bij wereldoriëntatie. 
 

Sinterklaasfeest 
Beste ouders, 
De Sint is intussen alweer een poosje in ons land. Op dinsdag  
5 december zullen wij met elkaar het Sinterklaasfeest vieren op 
school. 
Groep 1 t/m 4 krijgt die dag uitgebreid bezoek van de Sint en 
zijn pieten. In groep 5 t/m 8 wordt het Sinterklaasfeest gevierd 
met mooie zelfgemaakte surprises en een bezoekje van de Sint. 
 
U ben van harte uitgenodigd om met ons de Sint en zijn pieten 
te verwelkomen rond 08.45u. We hopen dat u er bij bent om 
uit volle borst met ons mee te zingen! 
Tot dan!  
Groeten van de Sintcommissie 

 
Nog even wat data op een rijtje 
Vrijdag 24 november   Spelletjesmorgen groep 1-2 
Dinsdag 28 november Pietenmiddag groep 1-2 
Woensdag 29 november Bidgroep 
Donderdag 30 november Speelgoeddag groep 1-2 
Dinsdag 5 december  Sinterklaasfeest 
Donderdag 7 december Tamboer 
Dinsdag  12 december 08.30 uur koffieochtend, onderwerp Da Vinci 
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Donderdag 21 december 19.00 uur Kerstviering groep 5-8 
Vrijdag 22 december  Kerstviering in de groepen 0-4 
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