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de TamTam van30 augustus 

Weekagenda: 
 
Maandag 2 september:    - de groepen 6, 7 en 8 hebben gym 
Dinsdag 3 september:     - de groepen 6, 7 en 8 hebben gym 
            - de groepen 5 gaan zwemmen 
            - groep 8 gaat naar het Stedelijk museum 
Woensdag 4 september: - de groepen 3 en 4 hebben gym 
        - groep 7 van Theo en Bodine gaat naar  
               het Stedelijk museum 
Donderdag 5 september:  - de groepen 3, 4 en 5 hebben gym. 
      - groep 7 van Shereen en Bodine gaat naar     
                                        het Stedelijk museum. 
Vrijdag 6 september:         Tamtam  3 wordt uitsluitend per e-mail  
       verstuurd 

E-mailadressen 
We hebben alle e-mailadressen van de ouderavond ingevoerd. Als u niet 
aanwezig was op de ouderavond, verzoeken wij u om een briefje aan de 
leerkracht van uw kind te geven met daarop uw e-mailadres. 
 
U kunt ook een e-mail sturen naar b.heskes@detamboerijn.nl of naar 
m.kempers@detamboerijn.nl. Als u in de e-mail de naam en groep van 
uw kind zet, zorgen wij er voor dat u zo spoedig mogelijk opgenomen 
wordt in het systeem. 

Kijk ook eens op onze vernieuwde website op www.detamboerijn.com  

ParnasSys 
De Tamboerijn is over op een nieuw administratiesysteem. Dit 
systeem vervangt ons oude systeem. Het nieuwe systeem heet 
ParnasSys en maakt de administratie van gegevens simpeler. In 
principe merkt u hier als ouder niets van. Brede school 

Op dinsdag 10 september start het eerste blok van de brede school. De brede 
schoolactiviteiten worden georganiseerd voor de leerlingen van groep 5, 6 en 7. 
De leerlingen van deze groepen hebben donderdag een overzicht van de activitei-
ten en een  aanmeldingsformulier mee naar huis gekregen. Dit formulier moet 
uiterlijk op maandag 2 september worden ingeleverd bij de leerkracht van uw 
kind. 
Uiterlijk vrijdag 6 september ontvangt uw kind een plaatsingsbrief of een brief 
waarin staat dat uw kind op dit moment niet geplaatst kan worden en op de 
wachtlijst is geplaatst. 
De eerste dag van de activiteiten is op dinsdag  10 september. De kinderen die 
geplaatst zijn voor een activiteit op de maandag starten op maandag 16 septem-
ber.  
Voor vragen over de brede school kunt u terecht bij Martine Nieuwstad,  
adjunct-directeur  

#2 

In Memoriam 
 
Afgelopen week ontvingen wij het trieste bericht dat de moeder 
van Gisele Sarfo aan de gevolgen van een ernstig ongeluk is over-
leden. Helaas heeft ook haar ongeboren kind het ongeluk niet 
overleefd. 
 
Wij wensen de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
Ingrid Tunnissen, Directeur. 



Mentorlezen 
Komende week gaat het mentor lezen met ou-

ders en leerlingen van groep 4 beginnen. De ou-

ders die zich al hebben opgegeven hebben daar 

inmiddels een brief over ontvangen. Gelukkig 

hebben we al 9 ouders!! Maar, we hebben 40 

kinderen in groep 4, dus we hebben nog hulp 

nodig. Als u twee of drie keer per week met één 

leerling kunt komen lezen, van 8.45 tot 9.15 uur, 

kom dan even langs. Het is leuk, gezellig en 

vooral HEEL nuttig, want u helpt “uw leerling” 

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.  

 

Schoolzwemmen 
De schoolzwemlessen starten dinsdag 3 sep-

tember. De les is van 13.45 uur tot 14.30 uur. 

De kinderen vertrekken om 13.15 uur van 

school. 

 

Wilt u denken aan zwemkleding en een 

handdoek? 

Rekentuin 
Door het overgaan naar het nieuwe systeem, 
heeft de ICTwerkgroep nog geen tijd gehad 
om het programma rekentuin over te zetten 
naar het nieuwe jaar. Voorlopig kan er nog 
gewerkt worden in het tuintje van vorig jaar. 
Het niveau kan hoger gezet worden. 

E-mailtest 
Zoals u op de vorige pagina heeft kunnen lezen zijn wij druk bezig met 
het invoeren van de e-mailadressen.  
Volgende week dinsdag zullen wij een testmail versturen. Als u de test-
mail ontvangt staat uw e-mail goed in ons systeem. Mocht u dinsdag-
avond nog geen e-mail ontvangen hebben, vragen wij u een e-mail te 
versturen naar b.heskes@detamboerijn.nl o.v.v. de naam en groep van 
uw kind.  

Naam Groep Datum 

Humaira Ishak  6A  31 augustus 

Felicity Koorndijk  2  1 september 

Priya Bhardwaj  1/2E  2 september 

Amira Lahlou  3A 2 september 

Jack Martosoedar-
mo 

5B 6 september 

Givano Koorndijk 6C 6 september 

   

   

   

Verjaardagen: 
De komende week zijn jarig: 


