
Nederlandse les aan volwassenen: 
We starten volgende week vrijdag, 13 september met de 
Nederlandse lessen. Ouders en bekenden die zich hebben 
opgegeven verwachten we om 8.45 uur in ons personeelslo-
kaal. De Nederlandse les is elke maandagmorgen en vrijdag-
morgen………...Tot vrijdag!!! 

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

de TamTam van 6 september #3 

Verjaardagen: 
 
De komende week zijn jarig: 
 
 
 
 

Stedelijk museum 
 
Hallo, Ik ben Moraizha, 
Ik ben met de klas naar het Stedelijk Museum 
geweest. Het was heel leuk. We gingen naar 
verschillende schilderijen kijken, zoals die van 
Piet Mondriaan. Hij had zijn eigen stijl: de stijl. 
En toen hadden we een workshop. We moes-
ten een eigen Mondriaan maken: een in je ei-
gen stijl en een in de ‘De stijl’. Dat moest in 
groepjes, maar het was super leuk.  
Xxxx Moraizha 8A. (lees verder op pag. 3) 

Weekagenda: 
 
Maandag 9 september: Studiedag. De school is dicht. 
 
Dinsdag 10 september:       - de groepen 6, 7 en 8 hebben gym 
                - de groepen 5 gaan zwemmen 
 
Woensdag 11 september:  - de groepen 3 en 4 hebben gym 
 
Donderdag 12 september:  - de groepen 3, 4 en 5 hebben gym. De     
                                           groepen 7 gaan naar de schooltuinen. 
 
Vrijdag 13 september:         -Tamtam 4 komt uit.  
     Nederlandse les voor ouders van 8:45-12:00 

Naam Groep Datum 

Chayelle Blijleven 1/2D 9 september 

Emmilia Ekezie 4/5 9 september 

Mohammed Malik 4A 9 september 

Tanicha Hunte 2 10 september 

Su-Lin Zoutendijk 4/5 10 september 

Donny Schuiling 1/2 E 12 september 

Brede school 
 

Dinsdag 10 september starten de activiteiten van de brede school. 
Alle kinderen die zich hebben ingeschreven krijgen op vrijdag 6 
september hun plaatsingsbrief mee naar huis. Kinderen die ge-
plaatst zijn voor een activiteit op de maandag beginnen op maan-
dag 16 september met hun activiteit. We wensen alle kinderen 
veel plezier bij de activiteiten. Voor vragen over de brede school 
kunt u op school terecht bij Martine Nieuwstad, adjunct direc-
teur.  



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.  

Met veel plezier en trots kondigen wij hierbij de Gaasperplasrun aan vanaf de atletiekbaan in het Bijlmerpark! Omdat 

niet iedereen kan rennen is er ook de mogelijkheid om te wandelen. 

Dit sportieve en gezellige evenement vindt plaats op zaterdag 28 september2013.  Het is een altijd spannende race 

met een fantastische prijsuitreiking na afloop! 

 

Meedoen is gratis voor kinderen tot 12 jaar en leden van AV Feniks.De kinderen die hun persoonlijk record verbreken, krijgen een mooie 

medaille. Bovendien hebben we weer een beker voor de snelste boy & girl van Zuidoost! 

Onder luide aanmoediging van de toeschouwers lopen de deelnemers de 1 en 2 km in het mooie Bijlmerpark of de 5 en 10 km door de prachtige 
natuur rondom de Gaasperplas. De start en de finish zijn op de nieuwe atletiekbaan. Trek je stoute loopschoenen aan en doe (opnieuw) mee met 
onze loop! Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom! 
 
Datum: zaterdag 28 september 2013 
Waar:  Atletiekbaan Bijlmerpark, Karspeldreef 501 in Amsterdam Zuidoost 
Inschrijven: Voorinschrijving via www.gaasperplasrun.nl, na-inschrijving op de baan 
Kosten: 1 km (t/m 8 jaar) en 2 km (t/m 12 jaar): GRATIS 
                   5 km en 10 km: Volwassenen 7 euro bij voorinschrijving en 10 euro bij inschrijving op de dag zelf. Jeugd (12 – 16) 2 euro bij voorin  
                   schrijving en 5 euro bij inschrijving op de dag zelf. 
 
 
Voor kinderen tot 12 jaar en leden van AV Feniks is de run gratis! 
 
Op de dag zelf inschrijven? Dat kan van 10.00 uur tot 10.30 uur voor de 1 en 2 km en tot uiterlijk 11.30 uur voor de 5 en 10 km. 
 
Informatie: www.gaasperplasrun.nl 
E-mail: info@gaasperplasrun.nl 
mailto:gaasperplasruncommissie@avfeniks.nl                  Zie volgende bladzijde voor de starttijden!! 

 
 



KOM ALLEMAAL EN DOE MEE!! (vervolg Gaasperplasrun van 28 september) 
 

 

MEELOPEN IS OP EIGEN RISICO 

start afstand categorieen Kosten voorin-
schrijving 

Kosten inschrijving 
dag zelf 

10.00 tot 11.30 5 of 10 km Wandeling, alle leeftijden 2,50 2,50 

11.00 1 km Jongens en meisjes 4 t/m 8 jaar Gratis Gratis 

11.15 2 km Jongens en meisjes 9 t/m 12 jaar Gratis Gratis 

12.15 5 km Jeugd 12 t/m 16 jaar 2 euro 5 euro 

    Volwassenen 7 euro 10 euro 

12.15 10 km Volwassenen 7 euro 10 euro 

Vervolg Stedelijk museum 
 
Hallo  ik ben Hilary uit groep 7B. 
We zijn naar het stedelijke museum gegaan. 
We kregen leuke opdrachten en we hebben leuke fotos ge-
maakt van ons zelf  samen met de schilderijen die we hadden 
gemaakt  we  zagen vooral veel schilderijen van Piet Mondriaan. 
En schilderijen van Vincent van Gogh. 
 
Veel groetjes Hilary. 

                (advertentie) 
 
Doe mee aan de  
Miss Tutu Verkiezing.  
De hype van 2013. 
 
Ben je tussen de 5 en 12 jaar? 
Geef je op voor 8 september! 
 
Voor info en aanmelding: 
 
Per mail: tutufashionn@hotmail.com 
Facebook: Tutufahionn@hotmail.com 



Taal begint thuis. De gemeente Amsterdam heeft een 

website voor ouders, nl Amsterdam.nl/taaltips.  
Met deze website kunt u thuis met uw kind aan de slag. Op die 
manier kunt u thuis de taalontwikkeling van uw kind stimuleren 
en ondersteunen. U vindt er oefeningen en praktische tips. 
Kijk eens op de website, misschien zit er wat leuks voor uw kind 
bij!! 

Taaltip: 
Kijk thuis ook eens op www.synoniemen.net om een synoniem te vinden. 
Een synoniem is een woord, dat min of meer dezelfde betekenis heeft als het 
woord, dat je weet (het trefwoord).  
 
Hardlopen is 4 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord: 
Snellen 
Rennen 
Hollen 
Lopen 
 
Daarmee kun je leuke spelletjes doen. Bijvoorbeeld: ‘weet je een ander woord 
voor…. in dit geval ‘hardlopen’? Ook vind je er ‘woordverbanden’. Woord-
verbanden zijn  woorden, die een verband met het trefwoord hebben, zoals in 
dit geval: racen, jagen, spoeden, stormen, stuiven en andere woorden.  

Sportnieuws 
 
We zijn op dit moment bezig om tijdens de lessen bewegingsonderwijs de conditie op te bouwen. 
Dit werkt nog beter als er thuis ook aan gewerkt wordt. 
Het trainingsschema is als volgt: 
De eerste twee weken, 5 keer in de week voor de onder en middenbouw, 15 minuten trainen. 
1 minuut hardlopen, dan 1 minuut rustig lopen; 2 minuten hardlopen, 1 minuut rustig lopen; 3 minuten hardlopen en weer 1 
minuut rustig lopen. 
Dan gaan we weer terug naar 2 minuten hardlopen, 1 minuut rustig lopen; 1 minuut hardlopen en 1 minuut rustig lopen. Niet gaan zitten of stil staan. 
Dit 2 keer herhalen. 
Voor de bovenbouw en eventueel goede lopers voor de middenbouw, beginnen met 2 minuten en doorgaan naar 5 minuten volgens het bovenstaande 
schema. 
Na twee weken ga je over tot drie keer per week trainen. Schema wordt dan 3 minuten hardlopen en 1 minuut rustig lopen. Dit 2 of drie keer herhalen. 
Bovenbouw niet 3 minuten, maar 5 minuten. 
Week 5 en 6 en daarna, twee of drie keer per week aan een stuk voor de onderbouw 5 minuten aan een stuk hardlopen en voor de bovenbouw 10 minu-
ten aan een stuk. 
Iedereen die dit schema volgt kan op 22 september 1 of 2 km hardlopen. 
Succes 


