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Meneer B. treedt weer op!   
 
Op vrijdag 27 september treedt theatermaker Martijn Don-
ders op voor de groepen 1 t/m 8. Hij heeft weer een komi-
sche voorstelling over de bekende meneer B. gemaakt: 
“Meneer B. traint zich suf!”  
 
Feestelijke opening van de Kinderboekenweek! 
 
De voorstelling van Martijn Donders is de inleiding van de 
Kinderboekenweek die op woensdag 2 oktober feestelijk 
geopend wordt door de leerlingen van groep 8! Vanaf 8.45 
uur zijn alle ouders en belangstellenden van harte welkom 
om het feest mee te vieren. De Kinderboekenweek gaat dit 
jaar over sport en spel, het thema is: “Klaar voor de start!”.  
 
Boekenmarkt! 
 
Meteen na de feestelijke opening begint de boekenmarkt. 
Vanaf 10.00 uur kunnen ouders met hun kinderen nieuwe 
en gebruikte kinderboeken kopen. De verkoop vindt plaats 
in de speelzaal en de bibliotheek. Natuurlijk krijgen de kin-
deren het gratis boekenweekgeschenk, als ze een nieuw 
kinderboek kopen. De Tamboerijn organiseert de verkoop 
in samenwerking met kinderboekwinkel “De Kleine Prins” 
in Weesp. 

Het schoolkoor treedt op! 
 
Volgende week donderdag 26 september geeft het 
schoolkoor van de Tamboerijn haar slotuitvoering. 
Onder leiding van dirigent Rob de Jong en pianist 
Dick de Kamps belooft het een prachtige uitvoe-
ring te worden. De kinderen van het koor hebben 
de laatste weken intensief geoefend en hopen dat 
zoveel mogelijk moeders en vaders, oma’s en 
opa’s, ooms en tantes buren, vrienden, enzovoorts 
komen luisteren. 
Voor de uitvoering heeft u een toegangskaart no-
dig. De kinderen van het koor hebben een brief 
ontvangen waarop u kunt aangeven hoeveel kaar-
ten u wilt bestellen. U kunt ook kaarten bestellen 
bij de administratie van de school. De kaarten zijn 
helemaal gratis! Broertjes, zusjes, vriendinnetjes of 
vriendjes zijn ook welkom, maar alleen onder be-
geleiding van een volwassene! 
De uitvoering vindt plaats in de speelzaal van de 
school. De deur van de onderbouw gaat om 18.30 
uur open, de uitvoering begint om 19.00 uur. 
We hopen dat de uitvoering druk bezocht zal 
worden, want het belooft iets heel bijzonders te 
worden! 
 
 

Weekagenda: 
 
Maandag 23 september: De groe-
pen 6, 7 en 8 hebben gym. 
Dinsdag 24 september: De groepen 
6, 7 en 8 hebben gym.  
8:45 Overstap gr. 3 in perso-
neelslokaal 
De groepen 5 gaan naar schoolzwem-
men. 
Woensdag 25 september: De groe-
pen 3 en 4 hebben gym. 
Donderdag 26 september: De groe-
pen 3, 4 en 5 hebben gym. 
Kinderkoor optreden om 19:00. 
Vrijdag 27 september: de Tamtam 6 
wordt per e-mail verstuurd. 
 
 
 



Verjaardagen: GROEP 7 EN 8 OP PAD MET  
KINDERPOSTZEGELS  en  KAARTEN! 
 

Vanaf woensdag 25 september tot en met donder-
dag 3 oktober 2013 gaan onze kinderen uit groep 7 
en 8 op pad om kinderpostzegels en kaarten te ver-
kopen. Met de verkoop zetten zij zich in om de le-
vensomstandigheden van andere kinderen te verbe-
teren. Dit jaar gaat het vooral om het helpen van 
kinderen die op school extra steun nodig hebben. 
Zo zegt de tienjarige Abaynew uit Ethiopië: “Ik 
moest iedere dag vee hoeden. Dat is zwaar werk. 
Sinds kort leer ik lezen en schrijven. Dat maakt me 
blij.”  
Dit jaar doen ongeveer 100 kinderen uit groep 7 en 
8 van onze school mee. We wensen hun heel veel 
succes, want zij helpen met hun inzet andere kinde-
ren die het minder goed hebben. 
Overigens: de kinderen uit Amsterdam die 
kinderpostzegels verkopen leveren de bestel-
ling thuis NIET af en hoeven dus ook géén 
geld te krijgen en op te  halen. De kinder-
postzegels en kaarten worden per post ver-
stuurd. 

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.  

In de onderbouw hebben we de afgelopen drie 
weken het thema ‘Kleur en vorm’ behandeld. 
Voor de jongste kleuters stond het thema ‘De 
supermarkt’ centraal en voor de oudste kleu-
ters ‘De mark’t. Zoals u al eerder in de Tam 
Tam heeft kunnen lezen, hebben de oudste 
kleuters een bezoek aan de markt gebracht. 
De jongste kleuters zijn naar de Supermarkt 
geweest.  
 
De kinderen kregen de opdracht verschillende 
vormen in de supermarkt te zoeken.  
 
We gingen naar de supermarkt.  
Ik had de portemonnee mee en mocht betalen.  
Ik vond het leuk in de supermarkt.  
Celisiah 
 
We gingen dingen kopen in de supermarkt. 
Ik had een papiertje mee, daarop zag ik wat we 
gingen kopen.  
Ik ging folie kopen. 
Mirchaella 
 
In de supermarkt gingen we dingen kopen. We 
hebben thee, een appel, een blik worstjes en 
folie gekocht. Ik had een kaartje mee, daarop 
stond wat je moest kopen. We hebben de 
spullen mee genomen in een tas.  
Jazz 

Datum Naam  Groep 

22 september Alyse Kadra 8B 

23 september Donisio Loswijk 8B 

23 september Shevendra Has-
sell 

5A 

25 september Rosario Tjo-
kopawiro 

7A 

26 september Jameela Frankel 3A 

26 september Sasha Makkinje 2 

26 september Shereen Leter 7A 

27 september Destiny Eind 5A 



Ouderbijdrage 
U kunt de ouderbijdrage storten op rekening nummer 21 53 804 
t.n.v. oudercommissie de Tamboerijn.  
 
U kunt ook contant betalen bij Ann of de directie 
U kunt sparen. Elke maand krijgt u een envelopje thuis waar u 5 of 10 euro in 
kunt doen. Zo spaart u de ouderbijdrage in kleine bedragen bij elkaar. 
 
Zoals u weet hebben we een strenge regel. Voor bepaalde activiteiten en uitstap-
jes MOET de ouderbijdrage deels of geheel betaald zijn. Als dat niet het geval is, 
kan uw kind helaas niet mee. 
 
Mocht u problemen hebben met de betaling en in aanmerking komen voor subsi-
die/het sportfonds, neem dan even contact op met school of onze maatschappe-
lijk werkster Nadia Cairo.  

Bijeenkomst klassenouders 
Aanstaande woensdag, 25 september om 
kwart voor negen is onze eerste bijeenkomst 
voor klassenouders.  
Deze eerste bijeenkomst zal in het teken staan 
van: 
• Kennismaking 
• Toelichting: wat betekent 

“klassenouder”.  
• Email en telefoonnummers 
• Acties voor de komende periode. 
 
Tot woensdag 
Ingrid Tunnissen, directeur 

Mentorlezen 
Wat fijn dat een aantal ouders/grootouders 
twee of drie keer per week komt lezen met 
onze leerlingen. Samen lezen helpt echt!! 
De kinderen vinden het leuk, gezellig  en 
(hier gaat het ons natuurlijk om!) ze gaan 
goed vooruit met lezen. 
 
Heeft u tijd om elke week een, twee of drie 
keer met een leerling te lezen, kom dan 
even langs en meld u aan bij Joyce Immig of 
de directie. 

Oudercommissie 
Bij al onze feesten en activiteiten is de hulp van ouders heel, heel erg nodig. We kunnen niets 
organiseren als ouders niet een handje helpen. Gelukkig gebeurt dit in alle groepen ook!! Daar 
zijn we heel blij mee. 
In onze oudercommissie is nog plaats voor ouders die zo nu en dan tijd hebben om te helpen. 
Meld u aan en draai gezellig mee met: voorbereidingen van de kinderboeken week, het voor-
leesontbijt, de voorleeswedstrijd, sint en kerst enz, enz.  
Als u wilt weten wat de oudercommissie zoal doet, kom dan op woensdag 25 september om 
12 uur even langs. Dan kunt u kennis maken met de oudercommissie en misschien vindt u het 
dan wel zo leuk dat u blijft!! 
Hopelijk tot woensdag! 



Vermiste telefoon 
Givano uit 6C is zijn telefoon verloren in 
de buurt van het schoolplein. Heeft u een 
witte Alcatel telefoon gevonden? Givano 
zou ontzettend blij zijn met zijn telefoon. 

Ouderbijdrage 
U kunt de ouderbijdrage storten op rekening nummer 21 53 804 
t.n.v. oudercommissie de Tamboerijn.  
 
U kunt ook contant betalen bij Ann of de directie 
U kunt sparen. Elke maand krijgt u een envelopje thuis waar u 5 of 10 euro in kunt doen. Zo spaart u de 
ouderbijdrage in kleine bedragen bij elkaar. 
 
Zoals u weet hebben we een strenge regel. Voor bepaalde activiteiten en uitstapjes MOET de ouderbijdra-
ge deels of geheel betaald zijn. Als dat niet het geval is, kan uw kind helaas niet mee. 
 
Mocht u problemen hebben met de betaling en in aanmerking komen voor 
subsidie/het sportfonds, neem dan even contact op met school of onze 
maatschappelijk werkster Nadia Cairo.  

Straatvoetbal 
Hallo wij zijn Naomi en Evaldy uit groep 8a. Wij heb-
ben meegedaan aan straatvoetbal. Wij hebben gespeeld 
tegen De Achthoek, we hadden 4-1 gewonnen en we 
zijn door  naar de volgende ronde, behalve de jongens, 
die hebben 5-4 van De Achthoek verloren. We zijn erg 
blij en we hopen dat we ver komen en dat we naar 
Duitsland kunnen gaan. Groetjes Naomi en Evaldy 

4 Oktober VRIJ. 
De leerlingen zijn vrijdag 4 oktober vrij in 
verband met een studiedag van het team 
van de Tamboerijn. Er is die dag geen op-
vang mogelijk.  
 


