
 Voorlichtingsavonden voortgezet onderwijs 
 
Dit schooljaar gaan de ouders en leerlingen van groep 8 een school voor 
het voortgezet onderwijs kiezen. Om hen te helpen bij deze keuze organi-
seren de scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost een 
aantal voorlichtingsavonden. In november wordt drie keer voor ouders 
van leerlingen van groep 8 een voorlichtingsavond gehouden over het VO-
onderwijs in Zuidoost. Ouders van leerlingen van groep 7 zijn ook van har-
te welkom. Het is de bedoeling dat alleen ouders de avonden bezoeken; de 
leerlingen krijgen de informatie in de klas van hun leerkrachten. 
 
De voorlichtingsavonden vinden plaats op: 
Donderdag 14 november 2013  van 19.00 -  21.00 uur op Scholenge-
meenschap Reigersbos, Ravenswaaipad 3 
Maandag 18 november 2013 van 19.00 – 21.00 uur op  de Open School-
gemeenschap Bijlmer, Gulden Kruis 5 
Donderdag 21 november 2013 van 19.00 – 21.00 uur op het Bindelmeer 
College, Dubbelink 1 
 
Er zijn vier scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost: 
Scholengemeenschap Reigersbos, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, 
het Bindelmeercollege en Praktijkcollege De Dreef. Vertegenwoordigers 
van deze vier VO-scholen in Zuidoost zijn op elke voorlichting alle vier 
aanwezig. Zij geven uitgebreide informatie over de opbouw van het 
voortgezet onderwijs, de overstap van de basisschool naar het VO en de 
mogelijkheden die de VO-scholen in Zuidoost aan de leerlingen bieden om 
zich verder te ontwikkelen. De opzet en de inhoud van elke voorlichtings-
avond is exact hetzelfde. Ouders kunnen zelf kiezen welke avond hen het 
beste uitkomt. De ouders kunnen hun keuze doorgeven aan de leerkracht 
van hun kind.  

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

de TamTam van 27 september #06 

Weekagenda 
Maandag 30-9: De groepen 6, 7 en 8 
hebben gym. 
Dinsdag 1-10: De groepen 6, 7 en 8 
hebben gym. 
Woensdag 2-10: Opening kinderboe-
kenweek door leerlingen van groep 8. 
Daarna verkoop van kinderboeken en 
tweedehands boeken. De groepen 3 en 
4 hebben gym. 
Donderdag 3-10: de nieuwe Tamtam 
komt uit. De groepen 3, 4 en 5 hebben 
gym. Schooltuinen voor gr. 7. 
Vrijdag 4-10: Studiedag. De school is 
dicht.  

Verjaardagen deze week: 

 Opening Kinderboekenweek 
 
Op woensdag 2 oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend! 
Alle ouders en belangstellenden zijn vanaf 8.45 uur hartelijk welkom om sa-
men met hun kinderen door de versierde school te lopen. Daar wordt het 
thema van de Kinderboekenweek, “Klaar voor de start! Sport en spel”, uitge-
beeld door de leerlingen van groep 8. Er is ook een spannende speurtocht 
aan verbonden. Uw kinderen weten er alles van! 
 
Meteen na de opening, vanaf ongeveer 10.00 uur, begint de boekenmarkt. U 
kunt dan met uw kinderen de nieuwste kinderboeken (in de speelzaal) of ge-
bruikte boeken (in de bovenbouwhal) kopen. Als u niet zolang kunt blijven, 
mogen kinderen ook alleen een boek kopen, zij worden daarin door ons be-
geleid. Het wordt een groot feest!  

Datum Naam Groep 

28-9 Djenairo 
Oord 

1/2C 

28-9 Jahlil Gill 5B 

2-10 Jesaia Resort 3C 

3-10 Gemario  
Prade 

8A 

3-10 Moses Opong 7B 



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 ieder-

een 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! Ie-
dereen 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!! 



Traktatie klein houden a.u.b. 

Op verzoek van ouders en leerkrachten wil ik graag aan alle ouders van de Tamboerijn (en ook aan de ouders van 
de peuterspeelzaal!) vragen om de traktatie van jarige kinderen klein te houden. 
U hoeft voor uw jarige dochter of zoon echt niet manden vol lekkers te brengen. Een zakje chips (een kleintje!!), een 
snoepje, koekje, mandarijntje of iets anders kleins is meer dan genoeg. 
Ook leerkrachten willen graag een kleine traktatie. 
Te veel snoepen en veel kleurstoffen is niet goed voor de gezondheid van kinderen. We proberen aandacht te beste-
den aan gezonde voeding. Als traktatie en als pauze hapje zien we graag fruit.  Kinderen krijgen schoolfruit om ze te 
leren dat fruit eten lekker is en goed voor ze is. 
 
Grote traktaties zijn ook veel te duur. In deze lastige crisistijd moeten veel ouders de dubbeltjes omdraaien. Als 
traktaties groter en groter worden voelen andere ouders zich gedwongen om ook veel snoep te kopen. Laten we 
elkaar niet opjagen, want dit is voor kinderen ook niet leuk en niet goed. 
Als u het leuk vindt om bv fruit te versieren, dan kunt u op school ons boek over traktaties in komen kijken. Er zijn 
veel leuke ideeën voor gezonde traktaties. U kunt ook op Google zoeken bij “gezonde traktaties”. 
Ingrid Tunnissen, directeur 

Kinderen over hun sport: 
Ik ben Eljhin en ik zit op karate. Ik 
ga daar elke dinsdag naar toe. 
Ik krijg les van Steve Andrea en bij 
karate noem je hem een sensei
(SENSEE). 
Karate is een sport waar je technie-
ken leert om voor je zelf op te ko-
men. 
Je leert ook verdedigingen, stoten, 
trappen en zij koprollen. En soms 
voordat de les  
Begint doen we soms kleine oefe-
ningen zoals opdrukken. 
 
Hallo ik ben Chiara uit groep 8B en 
ik zit op voetbal. Ik ga elke dinsdag, 
donderdag en zaterdag. 
Ik krijg training van Ritwan. Ik zit op 
voetbal omdat ik het een leuke 
sport vind. Bij de training doen we 
vaak op het doel schieten om bij de 
wedstrijden goeie goals te kunnen  
maken. Voordat de training begint 
mogen we zelf spelletjes verzinnen. 

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

 

 

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 



Klassenouders 

 

Afgelopen woensdag was er een druk bezochte bijeenkomst van onze “klassenouders”. Sommige ouders waren vorig jaar ook al klassenouder geweest, anderen waren nieuw. Vorig school-
jaar hebben we voor het eerst “klassenouders” gehad. Zowel voor de ouders als voor de leerkrachten is het wennen en uitzoeken wat de rol van klassenouders precies is. 
Om de rol van “klassenouder” goed duidelijk te krijgen hebben we met elkaar gekeken naar: wat doet een klassenouder wel, en wat doet een klassenouder niet. 

• Klassenouders zijn voor de directie een “klankbord groep”. Als directie vragen we zo nu en dan aan de klassenouders hoe we een probleem moeten aanpakken. Bijvoorbeeld: hoe gaan 
we het toilet gebruik van de leerlingen verbeteren. Of hoe pakken we het (te vele) te laat komen aan. Woensdag hebben we met elkaar gesproken over de vraag: mag een ouder binnen 
school of op de speelplaats een leerling aanspreken op zijn of haar gedrag? Als voorbeeld werd gegeven: mag een ouder er iets van zeggen als een leerling vieze woorden gebruikt en op de 
speelplaats spuugt. Na een korte discussie waren we het eens: JA, zeker wel. JA, graag zelfs. Alle ouders zijn opvoeders!!! Alle leerkrachten en ALLE ouders zijn verantwoordelijk voor het 
gedrag van leerlingen. Niemand vindt het prettig als er wordt gescholden, gevloekt of op de grond wordt gespuugd, Daar zeggen we ALLEMAAL iets van. Maar……………………………..als 
ouder ga je natuurlijk niet kinderen aanspreken als de leerkracht met de groep bezig is. Dan is het de taak van de leerkracht om het gedrag van een leerling te corrigeren. 
En…………………als ouder geef je het goede voorbeeld en zorg je er voor dat je het op een goede manier zegt.  
Dit onderwerp hebben we dus afgelopen woensdag met elkaar besproken. Hieraan kunt u zien dat de “klankbordgroep” goed werkt.  

• Klassenouders gaan soms zelf mee met uitstapjes of helpen zelf bij activiteiten. Maar ze kunnen ook, via de mail, de telefoon of op de speelplaats, andere ouders vragen of ze mee kun-
nen. Het kan dus zijn dat er oproepen voor begeleiding bij uitstapjes en activiteiten via uw mail binnen komen. Als u dan tijd heeft, mailt u terug dat u mee gaat of komt helpen. Dit systeem 
van naar elkaar mailen of bellen werkt heel direct, heel snel en is een enorme hulp voor de leerkrachten. 

• Klassenouders kunnen ook een klacht of een probleem doorgeven aan de leerkracht of directie. Zij zijn dan op dat moment het doorgeefluik en zorgen ervoor dat de leerkracht of 
directie op de hoogte is van wat er speelt. In plaats van het doorgeefluik te zijn, kunnen klassenouders de andere ouder stimuleren om zelf de klacht of het probleem bij de leerkracht of 
directie uit te leggen. En u weet het allemaal: wij kunnen pas een klacht of een probleem oplossen als we er van weten……………..we kunnen pas helpen, als we weten wat er speelt. Dus 
kom altijd even langs of bel/mail even om een probleem te bespreken. 

• Enkele klassenouders hebben woensdag aangeboden om klussen te doen:  Als voorbeeld werd genoemd dat ze graag willen helpen bij het invoeren van e-mailadressen of eenvoudige 
schoonmaak- of opruimklussen. We zijn heel blij met dit aanbod en zullen daar zeker zo nu en dan gebruik van maken. 

 
Wat is niet de rol van een klassenouder 

• Een klassenouder zit niet op de stoel van de oudercommissie. De oudercommissie is er voor praktische hulp bij allerlei activiteiten. Klassen ouders mogen natuurlijk ALTIJD meedoen 
met de oudercommissie en zijn dan welkom bij de bijeenkomsten van de oudercommissie waar we afspraken maken over de activiteiten. 

• Een klassenouder organiseert of regelt pas zaken NA overleg met de leerkracht of directie. Als er ideeën zijn, bespreek die dan eerst. 

• Bij ernstige problemen stuurt de klassenouder de klager meteen door naar de directie of de leerkracht. 
Klassenouders hebben ook een andere rol dan de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De MR is er om beleidszaken te bespreken met de directie en beleid te bepalen. Klassenou-
ders denken mee, graag zelfs, maar bepalen geen beleid. 
 
Afspraak: de klassenouders krijgen elkaars email adres en telefoonnummer. Ze krijgen ook de e-mailadressen en telefoonnummers van alle ouders uit hun eigen groep. We hebben wel heel 
duidelijk afgesproken dat ze zorgvuldig om gaan met deze informatie: de adressen en telefoonnummers mogen niet, zonder toestemming van de andere ouders, aan anderen worden doorge-
geven. 
Afspraak: tijdens de inloop dagen in de week van 18 november zullen de overige e-mailadressen aan ouders worden gevraagd. 
Afspraak: de klassenouders inventariseren welke ouder op welke dag geen werk heeft en eventueel kan helpen op school. Zo hebben we een lijst per klas, welke ouder er op welke dag 
“vrij” is. 
 
Als u wilt reageren op dit stuk, vragen heeft aan klassenouders of u wilt uw email per mail doorgeven dan kan dat via: klassenouders@detamboerijn.nl. 
 
Tot slot willen we alle klassenouders heel hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet. Fijn dat jullie tijd en energie in de klas/school willen steken. 
Met vriendelijke groet 
Martine Nieuwstad, adjunct directeur 
Ingrid Tunnissen, directeur 


