
Agenda:  
Dinsdag 7 oktober: Groepen 5 Schoolzwem-
men—Survival zwemmen 
Groep 8 is de gehele week op kamp. 
Vrijdag 10 oktober: de nieuwe Tamtam verschijnt 

Informatiekalender 
 
De informatiekalender kunt u lezen op 
www.detamboerijn.com 
U kunt daar ook informatie downloaden. 
We geven de informatiekalender niet meer op 
papier mee, omdat dit heel veel papier scheelt. 
Sommige ouders vinden het erg lastig om geen 
kalender op papier te hebben. Dit probleem is 
besproken met de klassenouders en we kwa-
men op de volgende oplossing: 
Ouders die de kalender niet zelf kunnen down-
loaden en hem toch graag op papier willen heb-
ben, kunnen een kalender kopen voor twee 
euro.  
Als u de kalender wilt kopen voor 2 euro, dan 
kunt u dit regelen bij de administratie of direc-
tie.  

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 3 oktober #7 

De Kinderboekenweek 2013 
heeft als thema ‘Sport en Spel’ 

04-10 Elgin Peña 2 

04-10 Wesley Welbergen 6A 

05-10 Ramzija Hadi 4A 

05-10 Sahifa Zahra 1/2B 

06-10 Harjobin Singh 3B 

06-10 Nicole Groenewegen 5A 

07-10 Anouk Huijnen 6A 

08-10 Christel Palmer 2 

08-10 Johnatan van Loon 7B 

10-10 Mitchengely Thakoer 6A 

Datum: Naam: Uit groep: 

Deze week zijn jarig 
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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.  

Prestatieloop 
3 keer per jaar wordt er op een woensdag voor de vakantie een prestatie-
loop gehouden van 1, 2 of 3 km. 
Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 wordt deze loop georganiseerd. 
Ze kiezen zelf voor de afstand. De tijd wordt genoteerd, omdat het drie 
keer per jaar wordt gedaan kunnen de kinderen zien of hun conditie voor-
uit gaat. 
De eerste loop is op woensdagochtend 16 oktober van half twaalf tot half 
een. 
Hulp: 
Voor de organisatie hebben we heel wat hulp nodig, daarom vragen wij 
langs deze weg ouders en bekenden om op die ochtend te helpen bij: 
Uitzetten van de route; klaarzetten van de jurytafels; bewaken van de rou-
te; klokken; verzorgen van limonade na afloop; opruimen van materialen 
na de loop; uitwerken van de scores. 
Mocht u tijd en zin hebben dan bent u van harte welkom, de ouders die 
de route gaan uitzetten of bewaken adviseren wij om een fiets mee te ne-
men. 
Namens de sportcommissie danken wij u voor de hulp 
Hans van der Steen 

Geachte ouders/ verzorgers, 

 

Voor de kinderen die nog geen zwemdiploma hebben worden er in de  herfstvakan-

tie zwemcursus gegeven: 1. kinderen die nu zwemles hebben. 2. kinderen die in 

groep 7 en 8 nog geen diploma hebben. 

De kinderen uit de groepen 7 en 8 die in de herfstvakantie het diploma willen halen 

kunnen zich op school aanmelden. 

De kinderen die nu zwemles hebben en extra willen oefenen kunnen onderstaand 

strookje invullen. 
Voor uw kind zijn er daarom extra lessen mogelijk in de herfstvakantie in het Bijl-
mer Sportcentrum. U kunt kiezen uit 2 cursussen: 

 
Cursus 1    Cursus 2 
Maandag  9.00-10.30  Maandag 10.30-12.00 
Dinsdag 9.00-10.30  Dinsdag 10.30-12.00 
Woensdag 9.00-10.30  Woensdag 10.30-12.00 
Donderdag 9.00-10.30  Donderdag 10.30-12.00 
Vrijdag`  9.00-10.30  Vrijdag  10.30-12.00 
 
Vul onderstaande gegevens in en lever deze strook in bij de groepsleerkracht/ mees-
ter/ juf. 

 
Naam:  ……………………………………………………………. 

 
School:  ……………………………………………………………. 

 
Ondiepe badje ………………………………………………(1 of 2) 

 
Cursus 1 of 2 ……………………………………………………………. (1 of 2) 
Kinderen van scholen op tijden dat het heel druk is in het instructiebad gaan voor.  
Verder wordt geplaatst op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen door de 
scholen. 
Er zijn niet zoveel plaatsen in deze cursus. Als u uw kind opgeeft voor deze cursus, 
verwachten wij dat uw kind ook aanwezig is. Komt uw kind niet, dan moeten wij een 
bedrag van € 100,- in rekening brengen. Als uw kind gewoon komt, is de cursus gra-
tis. 



Sport en spel! 

Survival zwemmen 
Aanstaande dinsdag krijgen onze 5e groepers 
een speciale zwemles tijdens de schoolzwem-
lessen: survival zwemmen.  
Het is de bedoeling, dat de kinderen extra 
kleding meenemen, die tijdens het zwemmen 
gedragen moet worden. Wat moet uw kind 
dinsdag meenemen? 
Badje 1, 2 en 3: een t-shirt met korte mouwen die over de schouder 
lopen. 
A-baan: een t-shirt met korte mouwen die over de schouder lopen, 
een korte broek die niet naadloos aansluit op de huid en een paar 
schoenen (plastic, leer, sportschoenen mogen, maar er moet wel een 
echt zool onder zitten). 
B-baan: een t-shirt met lange mouwen, een lange broek (een legging 
of driekwart broek is niet toegestaan) en een paar schoenen (zie A-
baan). 
C-baan: een t-shirt met lange mouwen, een regenjas of jas met lange 
mouwen, een lange broek en schoenen (zie hiervoor de B-baan). 

Club Extra 
Op maandagmiddag 23 september is Club Extra weer van start ge-
gaan  
Club Extra is een sportclubje, speciaal bedoeld voor kinderen die 
extra bewegen goed kunnen gebruiken.  
Bijvoorbeeld omdat gym op school en sporten bij een sportclub 
niet zo gemakkelijk gaan.  
Bij dit sportclubje kan ieder kind op zijn eigen niveau spelen en be-
wegen. In kleine groepjes wordt het sporten en spelen leuk ge-
maakt. Er wordt lesgegeven door een gespecialiseerde leerkracht 
bewegingsonderwijs.  
Het belangrijkste is het vergroten van het zelfvertrouwen en het 
plezier in bewegen!!! 
Het is op de maandagen van 15.30-16.45 


