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de TamTam van 11 oktober #8 

Weekagenda: 
 
Maandag 14-10: Werkweek voor de 
groepen 7 
Dinsdag 15-10: Groepen 5 School-
zwemmen—Survival zwemmen 
Woensdag 16-10:  
Donderdag 17-10:  
Vrijdag 18-10: De Tamtam verschijnt. 
De school is ‘s middags gesloten.  
Daarna herfstvakantie. 
 
Maandag 28-10 begint de school 
weer. 

     Theaterbus 

 

Afgelopen dinsdag stond er een prachtige bus op het schoolplein. In deze 
prachtige omgebouwde bus heeft de onderbouw een mooie theatervoorstel-
ling gezien.  
 
Royston, uit groep 1B 
Het ging over een man die verliefd was op een pop, hij was heel grappig en er 
kwam ook onweer met bliksem. Hij had een koffer mee waar hij steeds in 
ging kijken.  
 
Jaelyn, uit groep 1B 
We gingen in de bus kijken naar een man. Hij had nep-water, met een boot 
en vissen van karton, de vissen vertelde hem dat hij moest opschieten. Er was 
ook een maanmannetje en die sliep in het hoedje van de man. De man ver-
zorgde hem als een baby en nam hem mee in zijn koffer. Toen het klaar was 
gingen we hem een applausje geven.   
 
Jahcyra, uit groep 1A 
Ik vond de dieren leuk. Er was een ezel, een leeuw, een olifant, een vlinder en 
vogels. Die meneer had verschillende hoedjes op en zwom in diep water met 
vissen en een bootje. Hij en het maanmannetje waren vrienden. Het maan-
mannetje moest weer terug naar de maan.  
 
Gisella, uit groep 1A 
Bij de bus was een meneer die onze schoenen ging schoonmaken met een 
bezem. We moesten in de bus op de banken zitten. Ik zag een man en hij had 
allemaal dieren. Hij hield van een pop en gaf haar kusjes. Het maanmannetje 
kon vliegen en sliep in de hoed van de man. Toen het stormde hoorde hij 
allemaal dieren en werd hij bang. Hij hield het maanmannetje goed dicht bij 
hem. Aan het einde ging het mannetje weer terug naar de maan. 

 

 



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.  

Verjaardagen de komende week: 
 

School schaatsen voor de groepen 6 en 7. 
 

De groepen 6 en 7 doen mee aan het project schoolschaatsen. Op vier dinsdagen (29 
oktober, 5, 12 en 19 november) worden de kinderen van school opgehaald door de 
bus en naar de Jaap Eden hal gereden. Na de les worden zij met deze bus weer terug-
gebracht naar school. De kosten per kind zijn voor vier keer retour met de bus 
slechts € 9,50.                                                                                     
De kinderen moeten zelf zorgen voor: 

€ 9,50 voor vier keer retour naar de Jaap Eden hal/school (inleveren uiterlijk 

28 oktober 2013 bij de groepsleerkracht).  

Handschoenen of wanten (zonder mogen zij het ijs niet op)  

Een muts. 

Lange sokken 

Soepele kleding waarin ze zich goed kunnen bewegen.   

School betaalt voor: 

de toegang tot de hal,  

de schaatslessen,  

kwalitatief goede schaatsen voor elk kind. 

 
De lessen gaan altijd door, omdat deze in de hal plaatsvinden en daardoor niet afhan-
kelijk zijn van de weersomstandigheden.                                                               
De kinderen uit de groepen 7 worden om ongeveer 8.30 uur opgehaald van school 
en hebben les van 9.00 – 10.00 uur, waarna zij weer terug zijn om 11.00 uur. De kin-
deren uit de groepen 6 worden om 09:50 uur opgehaald van school en hebben les 
van 10:20-11:20 uur; zij zijn weer terug rond 12:00 uur. 

 

 

 

 

 

Datum Naam  Groep 

12-10 Taha Khudhair Al-Bader 4/5 

15-10 Enza Braaf 2 

15-10 Thalia Gota-Toudji 5A 

16-10 Gymaro Caupain  5A 

17-10 Li-Yarah Derby 1/2 D 



'van dichtbij zijn het allemaal 
streepjes en als je ver weg gaat 
staan zie je ineens iets in de 

streepjes' 
 

In een brief aan Paul Gauguin schrijft 
van Gogh over zijn slaapkamer :“Ik 
heb een absolute rust willen uitdruk-
ken met al die verschillende tonen”. 

 

Lijntjes, streepjes en puntjes 

Bezoek aan het van Gogh museum: 
 
Het was heel leuk bij het van Gogh  
museum. De mevrouw ging alleen maar  
vertellen over wat Vincent van Gogh deed in 
zijn leven. 
Hij ging naar Frankrijk en leerde schilderen met 
lijntjes en streepjes.  
 
Aan het einde van de les moesten wij ook zelf 
een landschap proberen te tekenen in lijntjes en 
streepjes.  
 
Emilio, 7a 
 
Hallo, ik ben Vanessa uit groep 7a. 
Ik vond het heel leuk bij het van Gogh -  
Museum, want we hebben er wel een beetje 
over geleerd en we hebben een landschap gete-
kend met horizon en er moest wat diepte in 
komen en je moest ook met lijntjes en punt-
jes tekenen. 
 
 
 


