
 
Obs De Tamboerijn  
Reigersbos 301 
1107 EZ Amsterdam Zuidoost 
tel.: 020 452 81 56 
E-mail: directie@detamboerijn.nl  

de TamTam van 23  augustus 
Welkom 
Welkom in het nieuwe schooljaar. Een 
nieuw jaar met een mooi nieuw kleurtje. 
Zoals u misschien al gezien heeft, zijn de 
schilders op dit moment bezig om de bui-
tenkant van de school van groen naar fris 
rood te schilderen.  Ook in dit schooljaar 
zullen de kinderen, naast het leren, leren en 
leren allerlei leuke dingen gaan doen. via de 
wekelijkse Tam Tam houden we u op de 
hoogte. 
Ik wens alle leerlingen , alle ouders en me-
dewerkers een heel goed schooljaar. 
Ingrid Tunnissen, directeur 
 

Lezen groep 4 
Wij willen met de leerlingen van groep 4 “Mentorlezen”. 
Wij zijn dus weer op zoek naar ouders / volwassenen die 2 
of 3 keer per week met 1 leerling komen lezen. Dit lezen 
kan op elke ochtend, van kwart voor 9 tot kwart over 9. 
Heeft u tussen nu en de herfstvakantie tijd voor ons???? 
Meld dit dan even bij Joeri, Agnes, of bij de directie. We 
hopen dat we voldoende ouders hebben om het mentorle-
zen op te zetten, want dit helpt echt HEEL goed. Vorig jaar 
zijn alle “mentorleerlingen” flink vooruit gegaan met lezen.  Fietsenrekken 

Gelukkig komen kinderen steeds vaker met de 
fiets naar school. Dat is gezond en sportief! Aan-
gezien er op de speelplaats gespeeld wordt, ver-
zoek ik alle kinderen om hun fiets bij de fietsen-
rekken of aan het hek te plaatsen. Bij de klas van 
Edith en Sabrina zijn inmiddels ook fietsenrekken 
geplaatst. De fietsenklemmen zijn bedoeld voor de 
leerlingen. Ouders die hun kind naar school bren-
gen kunnen hun fiets even ergens anders neerzet-
ten.  
En………...wilt u NIET fietsen op het plein, want 
dat kan gevaarlijk zijn.  

WeekAgenda: 
Maandag 26 augustus      - de groepen 6, 7en 8 hebben gym 
Dinsdag 27 augustus       - de groepen 6, 7en 8 hebben gym 
Woensdag 28 augustus   - de groepen 3 en 4 hebben gym 
Donderdag 29 augustus  - de groepen 3, 4 en 5 hebben gym 
Donderdag 29 augustus  -  koor in de middag 
Donderdag 29 augustus   - schooltuinen voor de groepen 7 
(om de week) 
 

#1 

Nieuwe adjunct directeur 
Afgelopen week is Martine Nieuwstad, onze 
nieuwe adjunct-directeur begonnen op de 
Tamboerijn.  

Ouderbijeenkomst 
Op dinsdag 27 augustus is er een algemene 
ouderbijeenkomst.  
Er is een eerste ronde van 18:00 tot 19:00 
En een tweede ronde van 19:00 tot 20:00. 
Zo heeft u keuze en kunt u ook twee ron-
des bezoeken als u twee kinderen op de 
Tamboerijn heeft zitten.  
 

Over de Tamtam 
De Tamtam verschijnt vanaf dit jaar in een nieuwe lay-out. 
Dit betekent dat de Tamtam er iedere keer anders uit zal 
zien en alleen nog maar digitaal verstuurd zal worden per  
e-mail. 
Als u uw e-mail nog niet heeft doorgegeven aan de leer-
kracht wilt u dat alsnog doen tijdens de ouderbijeenkomst 
van 27  
augustus?  
De schoolgids kunt u bekijken op (en eventueel downloa-
den van) de website: www.detamboerijn.com. 



Ouderbijdrage   
U kunt de ouderbijdrage storten op nummer: 2153804 
t.n.v. oudercommissie De Tamboerijn 
Reigersbos 301         1107 EZ Amsterdam 
O.v.v. de naam, achternaam en de klas van uw kind.  

 
Vakantieverhalen vervolg 
Hallo ik ben Salwa uit groep 8a.  
In de vakantie ben ik op kamp geweest, daar ga ik nu wat 
over vertellen. 
Het werd georganiseerd door de turnvereniging FDO, 
waar ik heb geturnd. De plek waar we heen gingen heet 
Huizen. Met school ben ik daar ook geweest. Op kamp 
turn je niet maar beweeg je wel veel. Je doet spellen in het 
bos, maar ook ga je naar het dorp en het zwembad. Het 
was een leuke week. Het grappige was dat er ook andere 
kinderen  van school meegingen. Meester Pieter (ook van 
school) had de leiding. Toen kamp af was had ik ook wel 
zin in school. En daar ik nu. Ik wens ieder kind een leuk 
jaar!  
Groetjes Salwa 

 
Vakantieverhalen  
Hallo, ik ben Ebrahim uit groep 8A.  
Ik ben in de zomervakantie in Egypte ge-
weest. Het was daar heel warm.  
Dus ik ging vaak naar het strand en dat 
was mooi, want het water is helder blauw 
en schoon. En ik ben ook naar een leuk 
attractiepark geweest. De naam weet ik 
niet meer. Verder ben ik naar een plaats 
geweest waar alles van het oude Egypte 
was overgebleven. De huizen, de straten 
en de wegen waren overgebleven uit het 
oude Egypte. Het was heel mooi. En na-
tuurlijk was het heel gezellig met mijn 
familie te zitten. Het was een leuke  
vakantie.  

Naam Groep Datum 

Kiandeep Singh 7B 24-08 

Oaquim Tan-A-Kiam 2 25-08 

Quinten Mijland 4/5 26-08 

Huzefa Ahmad 5A 26-08 

Tymisha Sewradj 6C 26-08 

Richenayra Damasco 3C 30-08 

Selby Robertson 7A 30-08 

De komende week zijn jarig: 



Gym en douchen. 
ALLE leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben een of 
twee keer gym in de grote gymzaal. Hans vd Steen is de 
leerkracht bewegingsonderwijs.  
Na het gymen moeten alle leerlingen douchen. Douchen is 
verplicht, dus geef uw kind een handdoek mee op de dag 
dat hij/zij moet gymen. Alleen bij medische redenen wordt 
afgeweken van deze schoolre-
gel.  
 
De leerlingen van groep 6, 7 
en 8 hebben op maandag en 
dinsdag gym.  
De leerlingen van groep 3 en 4 
hebben op woensdag en donderdag gym.  
De leerlingen van groep 5 hebben op donderdag gym. 
Groep 5 gaat vanaf 3 september, op dinsdag middag zwem-
men.  

Dependance en groep 3: 
De leerlingen van groep 3 zijn goed gestart in onze dependance. Ze hadden 
er zin in. De dependance is in de zomervakantie door de leerkrachten hele-
maal in orde gemaakt (schilderwerk, opruimwerk) en ziet er prima uit. Aan-
gezien er zo’n 75 leerlingen zitten die vaak door ouders worden opgehaald 
heb ik met de leerkrachten afgesproken dat ALLE ouders hun kind UIT de 
klas ophalen. Net als in de onderbouw gaat u dus de dependance in om uw 
kind op te halen. Verzoek daarbij is om via de nooddeur, aan het eind van 
de gang de dependance te verlaten. Dit 
om filevorming te voorkomen. De 
nooddeur mag ALLEEN om 15.15 uur 
open en moet de rest van de dag dicht 
blijven i.v.m. de veiligheid van ieder-
een!!!  

Schoolgezondheidzorg op de Tamboerijn 
Wat de schoolgezondheidszorg op de Tamboerijn 
gaat doen kunt u lezen in de bijlage. 
 
 

Mensen gezocht voor de groepen 3 en 4 
 

Er worden nog ouders/verzorgers/
tantes/ooms/opa’s/oma’s/oudere 
broers of zusters gezocht voor het 
lezen met de kinderen van de groe-
pen 3 en 4. Als u 1 of 2 keer 20 
minuten de tijd heeft om te lezen 
met kinderen van deze groepen 
wilt u dit dan doorgeven aan een 
leerkracht van een groep 3 of 4 of 
aan Joyce Immig, de intern bege-
leidster of aan Ingrid Tunissen, de 
directeur? 

Squla 
Wil je nog extra oefenen thuis met al de vakken, die op de basis-
school worden gegeven op een leuke en speelse manier dan kan je 
ook oefenen met de leerstof op Squla.  
Op www.squla.nl vind je meer informatie. Let op! Hier moet je wel 
voor betalen!!!  



Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
 
Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde en goede 
ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 23 jaar. En we zijn er dus ook voor uw kind! Dat doen we door op school en in de Ouder en Kind Centra onderzoeken te doen 
en vaccinaties te verzorgen. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de doktersassistent, de schoolverpleegkundige of de schoolarts.  
Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten? 
 
• Gezondheidsonderzoek 5-jarigen 
De doktersassistent komt op school om de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst 
mee voor u om in te vullen. En na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een aantal kinderen wordt daarna nog door de arts opgeroepen voor aanvullend onder-
zoek. 
• Gezondheidsonderzoek 10-jarigen 
U wordt met uw kind uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de gezondheid van uw kind. U vult voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in. 
Ook weegt en meet de verpleegkundige uw kind. 
• Vaccinatie 9-jarigen 
Alle kinderen die geboren zijn in 2005 krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: eentje tegen BMR (bof, mazelen, rodehond) en eentje tegen DTP (difterie, tetanus, 
polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd. 
• HPV-vaccinatie 13-jarige meisjes  
Alle meisjes die 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker. 
• Alleen voor Jump In-scholen 
De doktersassistent weegt alle kinderen in groep 4 van Jump In-scholen. Waar nodig worden kinderen opgeroepen voor onderzoek. 
 
Voor filmpjes over de gezondheidsonderzoeken, informatie over Jeugdgezondheidszorg of wat de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige voor u kunnen betekenen, kijkt u 
op de website van de GGD: www.ggd.amsterdam.nl . 
Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen heeft, bijvoorbeeld over het gehoor, groei, opvoeding, motoriek, leerresultaten of so-
ciaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij zitten in het Zorg Advies Team van school, waarin kinderen worden besproken over wie vragen of zorgen zijn. Voordat 
we een kind bespreken, meldt school dat altijd eerst aan de ouders en het kind zelf. 
 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Kom gerust langs op onze locatie, Ravenswaaipad 56. Na de kerstvakantie gaan wij verhuizen naar onze locatie naast gezond-
heidscentrum Reigersbos. Telefonisch zijn wij bereikbaar via:   
(020) 555 5962 of via e-mailadres: jgzplanbureauregio2@ggd.amsterdam.nl    

Met vriendelijke groet, 
 
Team Ravenswaaipad:  
• Schoolarts, Kirsten Lindeman, Chantal Calis  
• Schoolverpleegkundige, Dana Bijvoet, Lia Boer en Marloes Wellner  
• Doktersassistent, Ninon Williams  
 


