
Hallo iedereen. Mijn naam is 
Leslie en ik ben 8 jaar. Ik heb 
de voorleeswedstrijd van de 
middenbouw gewonen. Ik was 
wel erg zenuwachtig. Mijn boek 
was Spekkie en Sproet. Het 
was een spannend boek, want 
ze dachten dat een man het 
museum wilde beroven.  
 
Groetjes van Leslie, groep 5B 
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Winnaar Leslie  

Vervolg voorleeswedstrijd 
 
Hallo iedereen! Mijn naam is Geneva en 
ik heb de voorleeswedstrijd in de boven-
bouw gewonnen. Ik was als 4de aan de 
beurt. Toen ik eenmaal aan het lezen was 
voelde ik de spanning niet meer. Maar 
daarvoor klopte mijn hart als een gek. 
Gelukkig klapte en lachte de kinderen 
om mijn boek, daardoor kreeg ik meer 
zelfvertrouwen . Na het buitenspelen 
kwam juf Anneke in de klas,  ik& Cassidy 
waren super zenuwachtig. Juf Anneke 
noemde mijn naam ik was heel blij! 
 
Dat was het ! 
Doei x Geneva uit groep 8a. 
 
 

De voorleeswedstrijd 
 
De voorleeswedstrijd is weer voorbij. Het 
was erg spannend en vooral heel erg leuk. In 
de middenbouw en de bovenbouw luisterden 
alle kinderen naar de voorleesverhaaltjes van 
de kandidaten. Een deskundige jury van vol-
wassenen en kinderen beoordeelden de 
prestaties van de voorlezers. Hoewel het 
een wedstrijd was, vond iedereen het vooral 
een feest: voorlezen is hartstikke leuk en 
bovendien erg belangrijk voor de taalontwik-
keling van kinderen. 
In de middenbouw won Leslie uit groep 5B. 
In de bovenbouw won Geneva uit groep 8A. 
Geneva zal de Tamboerijn vertegenwoordi-
gen bij de finale van Amsterdam Zuidoost en 
Diemen. Deze finale wordt begin volgend 
jaar gehouden. 

Winnares Geneva  De kinderjury van de middenbouw 

Weekagenda: 
 
Maandag 18 november: inloopgesprekken tot 18:00 uur. 
Schaatsen voor de groepen 7. De kinderen moeten om 8:15 
op school zijn. 
 
Dinsdag 19 november: inloopgesprekken tot 19:00 uur. 
Groepen 5 gaan schoolzwemmen.  
 
Woensdag 20 november: inloopgesprekken tot 20:00 uur. 
 
Donderdag 21 november: Inloopgesprekken tot 18:00 
uur. 
Groep 7B gaat naar de schooltuinen.  
 
Vrijdag 22 november: De groepen 6A en 6B gaan naar de 
Hermitage. Tamtam nr. 13 verschijnt.  
 

Andere foto’s van de voorlees-
wedstrijd op pagina 4 en de websi-
te www.detamboerijn.com 



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.  

 
Ik heb mijn A diploma gehaald!! 
 
Hoi mijn naam is Mike Medica. Ik zit in groep 5b. In de 
herfstvakantie mocht ik turbo-zwemmen. Ik ging van 
het ondiepe bad naar het grote diepe bad en 12 novem-
ber heb ik mijn a-diploma gehaald.  
 
Groetjes Mike 

Wist je dat……? 
 

Bij het A-diploma wordt afgezwommen in 
korte broek en T-shirt, bij het B-diploma in 
lange broek en shirt met lange mouwen, en bij 
het C-diploma in een lange broek en een 
windjack. 
Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, 
heeft een paspoort voor een leven lang zwem- 
en watersportplezier. 
 

Verjaardagen 

Datum Leerling Groep 

16-11 Jairzinho Olieberg 1/2 D 

17-11 Diego van der 
Weerdt 

3C 

17-11 Jahcyra Smith 1/2A 

18-11 Jayden Arthus 4A 

18-11 Lemay Dundas 6A 

19-11 Jade Burnet 3B 

20-11 Nathean Grampon 3C 

21-11 Morinyo Bakas 1/2C 

22-11 Kenzi Roeland 6A 

Schaatsen 
 
Hallo ik ben Ryan uit groep 7a. 
 
Ik was maandag bij schaatsen. Het was erg 
leuk. Je hebt 4 soorten groepen: grijs, blauw 
en geel. Grijs heeft bijna nooit op het ijs ge-
staan, blauw is normaal en geel is het best.  
Aan het eind doen we steeds een spel met 
zijn allen. Bijvoorbeeld de schaatsleraren tik-
ken ons en dan moet je een maatje zoeken. 
Dat was mijn verhaal. 



Sint en Piet. 

Ook dit jaar willen we het Sinterklaasfeest groots vieren met alle kinderen van de Tamboerijn. In de media is op dit moment veel discussie over de rol van Piet. Als school willen we buiten 

deze discussie blijven, want we weten dat er verschillende meningen zijn. Ook bij team en de ouders zijn er voor- en tegenstanders en is er een heel grote middenmoot. Maar, het gaat nu niet 

om die meningen, het gaat om de vorm van ons feest. 

Team en medezeggenschapsraad hebben nagedacht over de vorm waarin wij ons Sinterklaasfeest willen vieren, rekening houdend met de discussie. We zijn met elkaar tot een compromis geko-

men, waar iedereen zich in kon vinden. We hopen dat u als ouder zich ook in dit compromis kunt vinden. 

Allereerst wil ik benadrukken dat we er voor moeten zorgen dat iedereen de mening van een ander respecteert!! We moeten ons niet laten uitspelen door de meningen van voor- of tegenstan-

ders. 

De rol van PIET: 

De rol van Piet is in de afgelopen jaren veranderd. In vroegere jaren was Piet een boeman met een roe. Hij stopte kinderen die stout waren geweest in de zak. En er werd gedreigd dat die kinde-

ren voor straf mee naar Spanje moesten. Piet was dom, Piet praatte krom en Piet stond in de schaduw van Sint. Deze rol heeft Piet al heel lang niet meer. Piet is een aardige, malle man of 

vrouw die cadeautjes komt brengen. Piet is slim, leuk, gezellig. Piet houdt van feestjes en zingen. Piet treedt op de voorgrond en ondersteunt Sint. Sint is een oude man, die geholpen moet wor-

den door Piet. Op de Tamboerijn benadrukken we elk jaar deze rol van Piet. 

Piet heet Piet of Pedro. We hoeven geen kleuren te benadrukken. Je hebt muziekpieten, cadeautjespieten, gympieten, rijmpieten enz. 

Piet kan alle kleuren hebben. Creatieve kinderen kunnen groene, gele, blauwe, paarse en witte of zwarte Pietjes maken. Van ons mag dat, zolang ze maar plezier in de creatieve activiteiten heb-

ben. En natuurlijk hoeven ze geen Pietje te maken. Creatief zijn kan ook met schoorstenen, Sintjes, cadeautjes, pepernoten, de schimmel, schoentjes, wortels…………..genoeg keuze dus. 

Op 5 december zullen onze Pieten vegen van de schoorsteen op hun gezicht hebben. De Pieten worden dus deels geschminkt. 

Liedjes: 

De leerkrachten zullen met elkaar bekijken welke liedjes er gezongen worden. De tekst van de liedjes moet gewoon leuk zijn. Teksten kunnen ook makkelijk worden aangepast en dat zal ook 

gebeuren. Je kunt heel eenvoudig van “zwarte Piet ging uit fietsen…………….” de tekst veranderen in “onze Piet ging uit fietsen……………..” 

De rol van Piet is dus al veranderd. Nu volgen weer enkele aanpassingen en dat is goed. We moeten de rol van Sint en Piet kritisch bekijken en waar nodig veranderen. Dan heeft het kinderfeest 

over een paar jaar een andere vorm gekregen, maar is het nog steeds wel een HEEL leuk kinderfeest. En daar gaat het om! 

Hoe gaan we ons feest vieren? 

Op dinsdag 26 november mogen alle kinderen (en grote mensen!) hun schoen  zetten. De school staat dus vol met zelfgemaakte schoenen. Piet komt daarna langs om een klein cadeautje in de 

schoenen te stoppen. Woensdagmorgen 27 november vindt iedereen z’n schoen met cadeautje! We slaan de strooiochtend even over, omdat we het hele feest anders gaan vieren dan vorige ja-

ren. Dit heeft voor een klein deel te maken met het feit dat de Pieten het op dit moment niet prettig vinden om over straat te lopen. Geen strooiochtend dus, maar wel schoencadeautjes. 

5 december: 

Er zijn heel, heel veel kleuters, leerlingen van groep 3 en 4. Dit grote aantal past niet meer in de speelzaal. De afgelopen jaren hebben we het feest in de grote gymzaal gevierd. Dat was leuk, 

gezellig………….maar ook heel veel stress: we kunnen de gymzaal alleen op de dag zelf versieren en inrichten, want de gymzaal is ’s avonds verhuurd aan clubs. 

Versieren en inrichten………….allemaal jassen uit en de gymzaal in. Sint ver weg op z’n zetel, muziek, gedichtje, liedje zingen. Het werd een massaal feest waarbij Sint z’n aandacht moet 

verdelen over 250 kinderen……………………. 

We hebben besloten om de ochtend anders in te delen. 

Vanwege alle commotie is er op 5 december GEEN intocht op de speelplaats. Kinderen en ouders komen naar school en gaan naar binnen. Martine en ik zullen bij droog weer zorgen voor kof-

fie of thee voor de ouders. 

Alle ouders van groep 1 tot en met 4 kunnen tot een uur of negen mee naar de klas van hun kind. 

Sint en Piet gaan eerst bij de peuters langs. Hierna gaan de kinderen van groep 1/ 2 met twee klassen tegelijk, om de beurt naar de speelzaal om daar met Sint en Piet een knus, intiem feestje te 

vieren. 

Sint en Piet gaan vervolgens naar de groepen 3 in de dependance. Tot slot zal Piet groep 4 (van Agnes en Joeri) ontvangen. 

De leerlingen van groep 5 (ook de 5e groepers van Joeri) tot en met 8 vieren het feest met surprises. U krijgt hier via de leerkracht informatie over). 

Het feest is om 12 uur ’s middags afgelopen. ALLE kinderen zijn donderdagmiddag, 5 december en vrijdag 6 december vrij!! 

Tot zover de informatie over ons Sinterklaasfeest. Als u tegenstander van het Sinterklaas feest bent, dan heb ik daar begrip voor, maar ik hoop dat u ons feest niet verstoort. Als u een groot 

voorstander bent van het Sinterklaasfeest in “oude stijl”, dan hoop ik dat u zich kunt vinden in de aanpassing. Laten we er met 

elkaar voor zorgen dat er geen nare ruzies, scheldpartijen op de speelplaats gaan plaatsvinden, want dat hebben de Tamboerijn leerlingen niet verdiend. 

 

Ik wens iedereen een fijne Sinterklaas tijd. 

Ingrid Tunnissen, directeur 



Foto’s van de voorleeswedstrijd 2013 


