
Schoolgids: 
 
De schoolgids is vanaf heden verkrijgbaar 
verkrijgbaar voor 2 Euro bij de administra-
tie.  
De schoolgids staat ook op de website van 
de Tamboerijn: www.detamboerijn.com 
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de TamTam van 1 november #10 

Het atrium van het nieuwe Rijksmuseum. 
Een atrium is in de bouwkunst de centrale 
ruimte in een gebouw. 

‘Slapende vrouw ‘ door Maurice Denis: 

mysterieuze schilderijen in de Hermitage 

Voor foto’s en verhalen over de werkweek 
van de groepen 7 kijk op pagina 3 en 4. 

Museumbezoek 
 
Wist je dat….. 
 

In het gebouw Nederlandia aan de 
Nieuwe Herengracht van het museum 
Hermitage vijf ateliers voor kinderen 
zijn, twee leslokalen en een Kinder-
kantine en dat er jaarlijks 20.000 
schoolkinderen uit het basisonderwijs 
uit Amsterdam onderwijs ontvangen?  
 
De tentoonstelling waar de groepen 
zes naar toe gaan over de kunstschil-
ders Gauguin, Bonnard en Denis gaat? 

 

 

Weekagenda: 
 
Maandag 4 november: de groepen 6 en 7 gaan schaatsen. 
 
Dinsdag 5 november: Groepen 5 gaan schoolzwemmen. 
 
Woensdag 6 november: groep 7B van Theo en Bodine gaan 
naar het Rijksmuseum. ; groep 6C gaat naar de Hermitage met 
de metro. 
 
Donderdag 7 november: schooltuinen groepen 7. 
 
Vrijdag 8 november: groep 7A van Shereen/Bodine gaat naar 
het Rijksmuseum.  
Groep 6A en B gaan naar de hermitage Tamtam nr. 11  
verschijnt. 
 
 

De ingang van het nieuwe Rijksmuseum 



Medezeggenschapsraad 
Twee ouders hebben zich aangemeld voor de vacature in onze medezeggen-
schapsraad (MR). Eerdaags komen er MR verkiezingen en wordt ouders ge-
vraagd om te stemmen op een van de kandidaten.  
 
Hieronder stellen beide kandidaten zich alvast aan u voor: 
Ik ben Sharon Hoen (32jr) en mama van Zoë uit groep 1/ 2 D (juf Lionne). 
Naast moeder ben ik fulltime werkzaam als Office Manager.  
Mijn levensmotto is 'Carpe Diem' oftewel Pluk de dag. Lekker eten, veel 
reizen en leuke dingen ondernemen met Zoë. 
De keuze voor een goede school vond ik niet makkelijk. Als ouder/
opvoeder wil je nou eenmaal het beste voor je kind(eren). Mijn deelname in 
de MR stelt mij in de gelegenheid om mee te praten en mee te beslissen 
over schoolzaken. Ik hoop zo mijn steentje bij te dragen aan een goede 
leeromgeving voor onze kinderen. Ik hoop u gauw een keertje te spreken! 
Groetjes,  
Sharon 
 
Beste ouders en kinderen, mijn naam is Angelie Rahimbaks, ik heb een 
zoontje in groep 5, en mijn oudste zoon heeft De Tamboerijn vorig jaar ver-
laten. 
In het dagelijkse leven werk ik als directiesecretaresse voor een grote 
(multi/culturele) organisatie . 
Ik zou graag bij het MR willen aanschuiven omdat ik het plezierig en belang-
rijk vind om met verschillende culturen en achtergronden te werken en te-
zamen te zoeken naar de beste oplossingen om de Tamboerijn voor een 
ieder zo plezierig, leerzaam en aangenaam mogelijk te maken voor een goe-
de start voor het VMBO. 
Met vriendelijke groet,  
Angelie Rahimbaks 
 
Tot zover de informatie van de MR. In de volgende Tam Tam leest u hier 
meer over. Met vriendelijke groet, namens de MR,  
Ingrid Tunnissen, directeur 

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: 

Voorleeswedstrijd 
 
Op woensdag 13 november wordt de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehou-
den. Er is een wedstrijd voor de groepen uit de middenbouw en een wed-
strijd voor de bovenbouw. De winnaar of winnares uit de groepen 7 of 8 
gaat door naar de volgende ronde: de finale van Amsterdam Zuidoost en 
Diemen. De voorleeswedstrijd is een onderdeel van de Nationale Voorlees-
wedstrijd.  
Wij vinden voorlezen heel belangrijk. Daarom wordt in elke groep elke dag 
voorgelezen. Het is belangrijk dat ook thuis veel wordt voorgelezen. Het is 
niet alleen erg leuk en gezellig, maar het is ook heel goed voor de taalont-
wikkeling van de kinderen.  
Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij de voorlees-
wedstrijd. De wedstrijd in de bovenbouw begint om 9.30 uur, de wedstrijd 
in de middenbouw begint om 11.00 uur. 

Datum Naam Groep 

2-11 Gisele Sarfo 3B 

3-11 Ruyveda Tas 7A 

4-11 Justin Soekhie 1/2E 

5-11 Jaydee Bohr 3A 

6-11 Mohammed Khudair Al-
Bader 

7B 

7-11 Brenda Zwart 6A 

8-11 Jaimy Jacott 1/2D 

8-11 Martijn Huijnen 8B 



Over de werkweek 
 
Hallo ik ben Ruveyda 
Uit groep 7a.  
Ik ga vertellen over kamp. 
Het was op een maandag 4 oktober. 
We gingen naar de bus en we gingen de mama’s en papa’s uitzwaaien. Toen we in de bus 
zaten ging iedereen praten. En daarna waren we er op zandkamp Ermelo. De volgende 
dag gingen we in de avond bosspelletjes doen. En twee dagen later op een donderdag gin-
gen we naar het Dolfinarium. Dat was echt heel leuk. Er was een dolfijnenshow en er wa-
ren ook zeehonden. 
En later op die avond was er een disco toen ging iedereen dansen en er was ook een dj en 
die dj was meester Mark. 
Dit was mijn verhaal over kamp. 
 
Groetjes Ruveyda 7a. 
 
 
Hallo ik ben Jael van 7a. 
Ik ga wat vertellen over kamp. Het  was tijd om te gaan. Maar toch nog even een knuffel 
en een foto en toen gingen we richting Ermelo. Toen we er waren gingen we eerst eten 
en daarna gingen we gelijk naar buiten. Na een uur gingen we een spel spelen . En op dins-
dag gingen we zwemmen. Het zwembad was  leuk en je had ook een buitenbad. En op 
woensdag gingen we naar het dorp en we gingen ook kano varen. Dit was mijn verhaal 
over kamp.  
 
Groetjes Jael 7a.                                            



 
Het leukste op kamp vond ik kanovaren. Eerst kregen we 
peddels. Daarna mocht je kiezen of je alleen wou of sa-
men. Ik ging in mijn eentje. We werden naar voren ge-
duwd. Ik was een keer bijna in het water gevallen. In het 
midden was een eilandje, daar kon je van alles doen. Op 
de trampoline, schommelen, klimmen en nog veel meer. 
We bleven daar heel lang. We gingen ook wedstrijden 
houden, wie het snelste was. Je werd ook helemaal nat. 
Daarom moest je droge kleren meenemen. Op het laats-
te kregen we een ijsje toen ik eruit kwam ging ik me heel 
snel omkleden.  
 
Dit was mijn verhaal van Serginho. 
 

Vervolg stukjes werkweek groepen 7 
 
Toen we gingen  kano varen vond ik  het 
een beetje eng, maar daarna niet meer 
want ik ging samen met Sandy  en we vie-
len bijna in het water en daarna ging ik 
met Shereen kanovaren en toen zaten we 
in het bootje en toen ging Shereen er uit. 
Toen moest ik alleen kanovaren en ik kon 
het niet. Toen ben ik uit het bootje ge-
gaan. Toen ging ik me omkleden. Daarna 
ben ik gaan spelen, want er is een speel-
tuintje. Daar daarna kregen we een ijsje 
en toen  gingen we naar het kamphuisje. 
Dit was mijn stukje  van Richana 


