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Vooraf.
Ik merk bij het opstellen van de TamTam opnieuw de gevolgen van de maatregelen tegen corona.
Veel activiteiten kunnen helaas niet doorgaan, waardoor er dus ook niets over te melden is.
Schoolvoetbal, de avondvierdaagse, het korfbaltoernooi en het theaterbezoek zijn bijvoorbeeld
activiteiten die afgeblazen zijn. Toch mogen we gelukkig op school merken dat dit niet van
invloed is op het schoolse leven. De kinderen hebben hun draai weer gevonden en het naar school
gaan, voelt weer heel vertrouwd. Toch hopen we dat de versoepelingen van de maatregelen, waar
we nu van in de media lezen, doorgang kunnen vinden
Identiteit.
Vorig weekend mochten we Pasen vieren. De opstanding van onze Heer Jezus is wezenlijk voor
het evangelie en geeft richting aan ons leven.
Gelovig genoeg.
Uw opstaan geeft ons levenskracht:
Sterkt genoeg om zorgen te kunnen dragen.
Groot genoeg om kleinzieligheden te weerstaan.
Open genoeg om niemand buiten te sluiten.
Zacht genoeg om pijn aan te voelen.
Moedig genoeg om onrecht te bestrijden.
Waarachtig genoeg om leugens te doorzien.
Hard genoeg om geweld te kunnen keren.
Vreedzaam genoeg om strijd te beslechten.
Nederig genoeg om de minste te willen zijn.
Bescheiden genoeg om trots te vermijden.
Optimistisch genoeg om tegenslag te overwinnen.
Blij genoeg om vreugde te schenken.
Gelovig genoeg om uw navolger te zijn!

Onderbouw:

Rooster verhalen:
De week van 12 april
Bovenbouw:

2 Sam. 19:9-43 David terug in Jeruzalem
2 Sam. 1-25 Volkstelling
1 Kon. 1+3:1-15 Koning Salomo

2 Samuël 18-19:8 Absaloms dood
2 Samuël 19:9-43 David terug in Jeruzalem
2 Samuël 24:1-25 Volkstelling

Joh. 20:24-29 Tomas
Hand. 1:1-11 Hemelvaart

De week van 19 april
1 Kon. 1+3:1-28 Koning Salomo
1 Kon. 3:16-28 Salomo’s wijsheid
1 Koningen 5, 6 De Tempelbouw
De week van 10 mei
Johannes 20:24-29 Tomas
Handelingen 1:1-11 Hemelvaart

Joh. 14 en 16 Jezus vertelt
Hand. 2:1-13 De discipelen wachten
Hand. 2:14-47 Petrus vertelt

De week van 17 mei
Johannes 16:5-28 Het werk v.d. Heilige Geest
Hand. 1:12-26+ 2:1-13 Pinksteren
Hand. 2:14-47 Toespraak van Petrus

1 Kon. 1+3:16-28 Salomo is wijs
1 Kon. 6:1-13 De tempelbouw
1 Kon. 10:1-13 Koningin van Seba

Parkeren
Van een buurtbewoner ontvingen wij een mail met het verzoek om bij het halen en brengen van
kinderen ook een aantal parkeerplaatsen leeg te laten, zodat de buurtbewoners hun auto ook nog
kunnen parkeren wanneer zij bijvoorbeeld net een boodschap hebben gedaan.
Vakantierooster.
Zoals toegezegd nemen we het vakantierooster voor volgend jaar op in deze TamTam.
Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Zomervakantie

maandag 19-07-2021

vrijdag 27-08-2021

Herfstvakantie

maandag 18-10-2021

vrijdag 22-10-2021

Kerstvakantie

maandag 27-12-2021

vrijdag 07-01-2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28-02-2022

vrijdag 04-03-2022

Goede Vrijdag + Pasen

vrijdag 15-04-2022

maandag 18-04-2022

Meivakantie (Incl. Bevrijdingsdag)

maandag 25-04-2022

vrijdag 06-05-2022

Hemelvaartsdag (+ extra vrije dag)

donderdag 26-05-2022

vrijdag 27-05-2022

Pinksteren

maandag 06-06-2022

maandag 06-06-2022

Laatste middag voor de zomervakantie

vrijdag 08-07-2022

vrijdag 08-07-2022

Zomervakantie

maandag 11-07-2022

vrijdag 19-08-2022

Fotograaf.
Op dinsdag 11 mei komt de schoolfotograaf. We hebben er voor gekozen om dit jaar ondanks
corona toch de fotograaf te laten komen. Echter: helaas is het niet mogelijk om naast de
portret- en groepsfoto’s, ook foto’s te laten maken van broertjes en zusjes. Er worden dus alleen
foto’s van individuele kinderen genomen en een groepsfoto.

Brug.
De brug aan de Componistensingel wordt vanaf volgende week vervangen. De school is dan vanaf
die plaats niet bereikbaar. Dat betekent dat de kinderen de Componistensingel op een andere
plaats moeten oversteken. In de groepen zullen we het veilig oversteken benadrukken, maar het
is goed om dat thuis ook nog even te bespreken. De verwachting is dat de werkzaamheden vier
weken zullen duren en na de meivakantie afgerond zijn.
Tevredenheidspeiling.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om onze ‘tevredenheidspeiling ouders/verzorgers’ in te
vullen. We hopen dan op een grote respons, zodat de uitkomst als representatief beschouwd kan
worden. In de komende weken zullen we ook de leerlingen van de groepen 5 en hoger vragen om
een vragenlijst in te vullen. Uiteraard zullen de uitkomsten na die tijd met u gecommuniceerd
worden.
Koningsdag.
In het voorwoord noemde ik een aantal activiteiten die niet doorgaan. Dit jaar krijgt Koningsdag
ook een andere invulling. De spelen zullen op en rond school plaatsvinden. De collega’s zijn druk
bezig om de kinderen toch een leuke, sportieve dag te bezorgen.
OOL.
In de week van 17 mei zal er in alle groepen extra aandacht besteed worden aan OOL activiteiten
(onderzoekend en ontwerpend leren = wetenschap en techniek). Helaas is het niet mogelijk om
een kijkavond te organiseren, maar we hopen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden via Parro
en natuurlijk door de verhalen van de kinderen.
Schooltijden.
In de media duiken al berichten op over de eventuele verlichting van de coronamaatregelen. Op
basis van de persconferentie van dinsdag a.s. zal de PO-raad het protocol waarschijnlijk
aanpassen. Op basis hiervan zullen wij dan bekijken of de schooltijden weer aangepast kunnen
worden naar de reguliere schooltijden. Dit zullen we dan in een aparte mail laten weten. Zoals
gezegd: in de periode na de meivakantie zullen we de meningen van de ouders en van het team
peilen rond het continurooster.
Belangrijke data.
Dinsdag 20 en woensdag 21 april zullen de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets maken.
Vrijdag 23 april: Koningsspelen
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie
Dinsdag 27 april: juf Diana is jarig.
Dinsdag 27 april: Koningsdag
Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
Zondag 9 mei: Moederdag
Dinsdag 11 mei: schoolfotograaf
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag. De leerlingen zijn vrij.
Vrijdag 14 mei: De leerlingen zijn vrij.
Maandag 17 mei: deze week zullen in alle groepen OOL activiteiten gepland worden.

De volgende TamTam mag u rond 21 mei verwachten.
Met vriendelijke groet, ook namens de collega’s.
Stef Baars.

