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de TamTam van 13 september #4 

Uitstapje van de onderbouw 
naar de markt 
 
De groepen 2 zijn vorige week 
woensdag en afgelopen woensdag in 
het teken van thema ‘Markt’ naar de 
markt geweest. Hier hebben zij 
groenten voor een groentesoep ge-
kocht, die vervolgens op school werd 
klaargemaakt en opgegeten. Lekker! 
Verder is er gekeken naar de ver-
schillende soorten kramen die er op 
de markt stonden en naar de kleuren 
en vormen die je er allemaal kon 
zien. Het was een leuke en leerzame 
ervaring! 

Schooltuinen 
 
Hallo allemaal ik ben Yaakut ik ga jullie een stukje vertellen 
over de schooltuinen. We hebben vorige week soep    
gemaakt het was heel lekker we hebben courgette geoogst 
en sla en rode bieten en peper en bij de soep maken kreeg 
iedereen een kaartje met opdrachten moest je dingen gaan 
oogsten en dan moest je het gaan wassen en dan in de pan 
gaan zetten en als je klaar was kreeg je een andere opdracht. 
Toen we klaar waren moesten we opruimen en gaan afwas-
sen,nou niet iedereen moest gaan afwassen maar sommige van 
ons en toen moesten we het even laten koken daarna gingen 
we soep eten en er zat geen vlees in de soep en we hebben 
maïs geoogst en een bloemstukje gemaakt en een bloemboe-
ket en dit was mijn stukje over de schooltuinen. 

De Oogst is 5 maal gevonden als synoniem van 
een ander woord op www.synoniemen.net 
gevonden namelijk van: 
de opbrengst, het rendement, de productie, de 
pluk en de winst. 

Weekagenda: 
 
Maandag 16 september: De groepen 6, 7 en 8 
hebben gym. 
Dinsdag 17 september: De groepen 6, 7 en 8 heb-
ben gym.  
De groepen 5 gaan naar schoolzwemmen. 
Woensdag 18 september: De groepen 3 en 4 heb-
ben gym. 
Donderdag 19 september: De groepen 3, 4 en 5 
hebben gym 
Vrijdag 20 september: de Tamtam, 5 wordt per e-
mail verstuurd 
 



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.  

Vrijdag de 13e weetjes 
 
Vrijdag de 13e wordt vaak gezien als ongeluksdag. Maar waarom is dat eigenlijk? Daar zijn meer-
dere verhalen voor. Het getal 13 is in meerdere verhalen een ongeluksgetal. Zo waren er bij de 
laatste avondmaaltijd van Jezus 13 personen. In de Noorse verhalen kwam de kwade god Loki als 
13e persoon op een feest en daar het feest verziekte. Het zou ook de dag kunnen zijn geweest 
dat de heksen bij elkaar kwamen. De vrijdag was in de tijd van de Romeinen de dag dat iedereen 
die straf had geëxecuteerd werd.  
Vrijdag de 13e komt net iets vaker voor dan bijv. dinsdag de 13e. 
In Italië is juist dinsdag de 17e de ultieme ongeluksdag.  
Er is ook een serie enge films over vrijdag de 13e. Deze zijn bij de volwassenen erg populair. 
In sommige landen hebben ze het nummer 13 weggehaald uit gebouwen. Je gaat van de 12e naar 
de 14e verdieping. Bij sommige vliegtuigmaatschappijen bestaat stoel 13 niet. 
Maar bij ons op school is vrijdag de 13e gewoon een vrijdag met veel plezier! 

De komende week zijn jarig: 

Naam Groep Datum 

Fatih Sener 2 15  september 

Djesarinio Nelstein 3C 15 september 

Naomi Bamfo 8A 16 september 

Aqeel Goelammohamed 8B 17 september 

Nadia Mensah Agyemang 6C 18 september 

Solange Barytis 7A 18 september 

Johannes Salvador 5A 19 september 

   

   

Vervolg Schooltuinen 
 
Hallo allemaal ik ben Moses ik ga een stukje  
vertellen over de schooltuin.  
Schooltuin is leuk je kan er veel van leren je 
leert hoe je courgette, rode bieten, peper 
moet oogsten het is soms moeilijk hoe je het 
moet doen er wordt ook een wedstrijd  ge-
houden als je wint krijg je een verrassing.  
Dit is mijn stukje over de schooltuinen. 


