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De jaarlijkse voorleeswed-
strijd 
 
Aanstaande woensdag 13 novem-
ber wordt de jaarlijkse voorleeswed-
strijd gehouden. Er is een wedstrijd 
voor de groepen uit de middenbouw 
en een wedstrijd voor de bovenbouw. 
De winnaar of winnares uit de groe-
pen 7 of 8 gaat door naar de volgende 
ronde: de finale van Amsterdam Zuid-
oost en Diemen. De voorleeswed-
strijd is een onderdeel van de Natio-
nale Voorleeswedstrijd.  
Wij vinden voorlezen heel be-
langrijk. 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 taalontwikkeling van de 
kinderen.  
Ouders en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom bij de voorlees-
wedstrijd. De wedstrijd in de boven-
bouw begint om 9.30 uur, de wed-
strijd in de middenbouw begint om 

De verteltassen hebben u nodig! 
 
Vorig schooljaar en ook weer dit jaar is 
er een groep van zeer toegewijde ouders 
bezig geweest met het maken van vertel-
tassen. Nu deze tassen klaar zijn hebben 
wij ouders nodig die de activiteiten in de 
verteltassen kunnen beschrijven en uitty-
pen.  Indien u in de positie bent om ons 
hierbij te helpen zou dat zeer op prijs 
worden gesteld! Dus, bent u handig met 
een computer en de Nederlandse taal, 
geef u dan op! 
 
Aanmelden kan bij de oudercontactper-
soon Sarah Larbi.  
Tel: 06-84486749 
Mail: s.larbi@swazoom.nl 
 
Alvast bedankt! 
  

Weekagenda: 
 
Maandag 11 november:  Groepen 6 gaan schaatsen 
 
Dinsdag 12 november: Groepen 5 gaan schoolzwemmen. 
Afzwemdag voor A en B. 
 
Woensdag 13 november: voorleeswedstrijd bovenbouw en 
middenbouw.  
Ouderochtend groep 1 en 2 over speelgoed 
Donderdag 14 november:  
 
Vrijdag 15 november: Tamtam nr. 12 verschijnt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes met het afzwemmen!! 



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.  

Bezoek aan het Rijksmuseum: 
 
We zijn naar het Rijksmuseum geweest. 
Het leukst vond ik de nachtwacht omdat 
het een mooi en groot schilderij is. Het is 
geschilderd door Rembrandt van Rijn. Een 
andere bekend schilderij was: Het melk-
meisje. Aan het eind van de dag deden we 
een wedstrijd en die heet ren je rot. Je 
moest kiezen tussen a b en c. Een stand-
beeld was a. De muur was b en de paal 
was c. De rondleider zei een vraag en 
toen: REN JE ROT! Samanjeet heeft ge-
wonnen.  
Mohammed 7b. 
 

Beste kinderen en ouder(s),  

 

Op elke maandagmiddag is er Club Extra op de Tam-

boerijnschool.  

Tijden: 15.30-16:45 uur. 

 

Club Extra is een sportclubje speciaal bedoeld voor kin-

deren die extra bewegen goed kunnen gebruiken. Bij-

voorbeeld omdat gym op school en sporten bij een sport-

club niet zo gemakkelijk gaan. Bij dit sportclubje kan 

ieder kind op zijn eigen niveau spelen en bewegen. 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 bewe-

gen!!! 

  

Dit alles wordt georganiseerd door de JUMP-in de GGD 

en Stadsdeel Zuidoost in samenwerking met de scholen 

van het cluster Reigersbos/Gein.  

Verjaardagen: 

Datum  Naam  Groep 

9-11 Amalia Esajas 6C 

11-11 Jaleesa Bruinendaal 8A 

12-11 Mitchel Hols 5B 

13-11 Lorenzo Hidalgo Pro 6B 

14-11 Dairencio Allen 6B 

14-11 Elia van Wieren 3B 

15-11 Andy Uijtten Boogaart 8A 

15-11 Britania Martha 6A 

15-11 Janillo Oehlers 8B 

15-11 Reshane Ramdas 1/2D 



Ouderbijdrage: de dure maanden komen er weer 
aan. We verzoeken alle ouders die de ouderbijdrage 
nog niet of nog niet helemaal hebben betaald om dit 
zo snel mogelijk te doen. Vandaag krijgen leerlingen 
weer een envelopje voor het spaarsysteem mee 
waar u een  (deel) van de ouderbijdrage in kunt 
stoppen. U kunt ook contant betalen of het geld 
storten op de rekening van de oudercommissie.  
 
             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.  
 

Ontbijtweek 
 
Vorige week hebben veel scholen in Nederland 
meegedaan met de “ontbijtweek”. De Tam-
boerijn heeft hier niet aan meegedaan omdat 
wij gekozen hebben voor het “gezonde tussen-
doortje”. Wij geven de leerlingen elke week 
fruit.  
Natuurlijk gaan we dit schooljaar, in het voor-
jaar, ontbijten met de leerlingen tijdens het 
“voorleesontbijt”.  

Gym en douchen.  
 
Verzoek aan alle ouders om er goed op te 
letten dat uw kind op de dagen dat er gym 
is een handdoek mee heeft. Douchen is 
voor alle leerlingen van groep 3 tot en 
met 8 verplicht. 
Er zijn twee doucheruimtes, een voor de 
jongens en een voor de meisjes. 
De douche ruimtes worden ELKE dag 
goed schoon gemaakt. Maar u snapt dat de 
vloer van de kleedkamer en dus ook dou-
che door het intensieve gebruik geduren-
de de dag, niet schoon blijft. U kunt uw 
kind slippers meegeven zodat de voeten 
schoon blijven na het douchen. 
Als uw kind door omstandigheden een 
keertje niet kan douchen, dan kunt u dat 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind 
of u schrijft even een kort briefje. 

Sportdag groep 2/ vrije dag groep 1 
 
Op woensdag 15 januari 2014 is er op school een 
sportdag voor de oudste kleuters uit groep 2. 
Deze sportdag wordt georganiseerd door twee 
studenten van het ROC Sport en gezondheid.  
De jongste kleuters uit groep 1 zijn deze 
dag vrij!!! 



Meester Joeri 
 
Joeri Oosterhuis, de leer-
kracht van groep 4/5 is 
afgelopen maandag aan 
zijn knie geopereerd. Het 
gaat goed met hem en 
waarschijnlijk komt hij 
aanstaande maandag al 
weer voor halve dagen 
werken.  
Hij heeft er weer zin in, 
want thuis zitten is maar 
niks!! 
 

Begrijpend lezen voor ouders: 
 
Er zijn ouders die hun kind graag willen helpen met begrijpend le-
zen maar komen tot de ontdekking dat de kennis na jaren weer 
wat is weggezakt. Daarnaast zij er mogelijk ook ouders die zich 
afvragen hoe het onderwijs dat hun kind in de onderbouw krijgt 
bijdraagt aan het begrijpend lezen op de langere termijn. 
 
Op donderdag 28 november 2013 is er voor de ouders een infor-
matiebijeenkomst over begrijpend lezen. 
Deze wordt gegeven door meester Kalo en meester Mark en 
duurt van ongeveer 8.45 uur tot ongeveer 10.15 uur. 
 
Deze bijeenkomst zal een informeel karakter hebben, waarbij de 
inhoud, na een korte informatieve inleiding,  zoveel mogelijk door 
de vragen van de aanwezigen zal worden bepaald.  

De Hermitage: 
 
De Hermitage voor kinde-
ren was leuk want wij  
hebben ons eigen schilderij 
gemaakt. En wij hebben 
ook andere schilderijen 
gezien.  
Ik vindt het schilderij met 
een trein  en ook met ge-
luid van een trein interes-
sant.  
 
Tahirah 6c   


