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Amsterdams museum  
groep 7 B 
 
Dinsdag 25 november ging groep 7b naar het 
Amsterdams museum. 
Het was heel groot, we hoorden verhalen 
over de Gouden eeuw.  De juffrouw was heel 
lief en wisten jullie dat Amsterdam vroeger 
Amsteldam heette? Een groep kreeg kruidna-
gel. Dat is een soort kruid. De andere groep 
kreeg niks. Dat is niet eerlijk. Dat was mijn 
verhaal.  
 
Phoebe uit 7b.                                                            

de TamTam 22 november #13 

 

Oefenen voor Cito 
 
Kinderen die willen oefenen voor 
het onderdeel studievaardigheden 
van de Citotoets kunnen een kijkje 
nemen op de volgende sites: 
• www.kids4cito.nl 
• www. Citotoetstrainer.nl 
• www. Squla.nl 
• www.leestrainer.nl 
 
Citotoetstrainer.nl en squla.nl zijn 
helaas niet gratis, de andere twee 
websites zijn wel vrij toegankelijk. 
Taal en rekenen kun je op deze 
websites natuurlijk ook oefenen. 
  
 

Weekagenda: 
 
Maandag 25 november:  
 
Dinsdag 26 november: Groepen 5 gaan schoolzwemmen.  
 
Woensdag 27 november: Groep 7A gaat naar het Amsterdams 
museum met de metro. De groepen 8 gaan schaatsen.  
 
Donderdag 28 november: Groep 7A gaat naar de schooltuinen. 
Ouderochtend begrijpend lezen, alle ouders zijn welkom.  
Ouderochtend begrijpend lezen, alle ouders zijn welkom.  
Vuurwerkles groep 6. 
 
Vrijdag 29 november: Tamtam nr. 14 verschijnt. 
 
 
 
 

 
 
Ouderochtend begrijpend lezen op 28 november om 8:45-10:15 
 

Begrijpend lezen is voor sommige kinderen, zeker in het begin, net Fins. 
Ze zien letters en daar blijft het bij.  
Deze informatie ochtend is bedoeld voor alle ouders die willen weten hoe het begrijpend lezen onder-
wijs op school wordt aangeboden en hoe zij hier thuis bij kunnen aansluiten.  
De ochtend is informeel en geeft u ook de gelegenheid vragen te stellen. 



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.  

Hoofdluis  
 
Er is weer hoofdluis ontdekt op school.  
 
Wilt u a.u.b. ELKE week het haar van uw kind controleren. Mocht uw kind luis of neten hebben, geef dit dan 
even door aan de leerkracht of directie. Bij Etos of het Kruidvat kunt u middelen ter bestrijding van hoofdluis 
kopen. Volg de gebruiksaanwijzing goed op en blijf kammen na de eerste behandeling met shampoo! 
 
Is het erg om hoofdluis te hebben?  
Hoofdluis is beslist geen drama en u hoeft uzelf niets te verwijten als uw kind hoofdluis heeft opgelopen. Het 
is betrekkelijk onschadelijk, maar het kan veel jeuk geven. En door krabben kunnen er infecties ontstaan. Het 
krijgen van hoofdluis heeft helemaal niets te maken met lichamelijke hygiëne. Sterker, hoofdluis komt juist 
vaker voor op schone haren. 
 
Hoe ontdek je hoofdluis bij iemand?  
Kijk goed tussen de haren, vooral achter de oren en in de nek.  
U ziet de hoofdluizen dan bewegen. Ook als u geen luizen ziet maar wel grijs-witte puntjes, is er waarschijn-
lijk sprake van hoofdluis. Die puntjes, de neten, kunnen zich ontwikkelen tot luizen.  
Om vast te stellen of het om hoofdluis gaat kunt u het haar kammen met 
een luizen- of netenkam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen 
op het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin 
gekleurde spikkels. 
 

Hoe krijg je hoofdluis?  

Hoofdluis kun je krijgen door (indirect) contact met iemand die hoofdluis 

heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Of ze gaan over 

via jassen, mutsen, hoofddoekjes, knuffelbeesten, autostoelen of borstels. 

Springen kunnen ze niet. Zodra ergens veel mensen bij elkaar zijn, bij-

voorbeeld op scholen, in bioscopen, in bussen, kan hoofdluis zich makke-

lijk verspreiden. Hetzelfde geldt voor garderobes. Kinderen tussen de 3 

en de 12 jaar krijgen vaker hoofdluis omdat ze tijdens het spelen vaak 

letterlijk de hoofden bij elkaar steken. 
 

 

Verjaardagen 

Datum Naam Groep 

24-11 Midas Rebergen 4/5 

26-11 Giomy Douglas 1/2B 

26-11 Sainde Kaba 7A 

27-11 Celisian Falix 1/2A 

28-11 Miuccia Leliendal 1/2B 

28-11 Soraya Panka 8A 

29-11 Abraham Akowuah Bonsu 1/2B 

29-11 Lydiano Lens  2 



Overblijf  

Beste ouders, 

De overblijf vanuit Estro Kinderopvang Amsterdam e.o. wordt uitgevoerd onder 

de naam ff-pauze.nl. Hieronder enkele vragen die ouders regelmatig aan ons stellen: 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden of het abonnement stop zetten? Als uw kind 
overblijft op school dan moet u eerst een aanmeldingsformulier invullen. Wilt u het 
abonnement stopzetten, het aantal dagen veranderen of wijzigingen in gegevens door-
geven dan kunt u dit doen met een Mutatieformulier. Beide formulieren kunt u afhalen 
bij de coördinator van de overblijf of bij de administratie op school. Ingevulde formu-

lieren moeten bij de coördinator worden ingeleverd. 

Kan mijn kind ook af en toe overblijven op school? 

Indien u slechts af en toe overblijf nodig heeft, dan is dit alleen mogelijk als u hiervoor 
eerst een aanmeldingsformulier invult en bij de coördinator inlevert. U geeft hiermee 

ook toestemming voor automatische incasso van de kosten voor incidentele overblijf. 

Na aanmelding werkt het als volgt:: Als uw kind gebruik heeft gemaakt van de overblijf 
wordt dit via het registratieformulier wekelijks door de coördinator doorgegeven aan 
de debiteuren administratie. Maandelijks wordt via automatische incasso achteraf, het 
bedrag voor de keren dat uw kind aanwezig is geweest, van uw bankrekening afge-

boekt. De kosten zijn € 3,50 per keer. 

Indien uw kind regelmatig overblijft, kunt u i.v.m. kostenbesparingen, overwegen om 

een abonnement te nemen voor 1 of 2 dagen per week. 

Kan ik ook dagen ruilen? Ruilen van dagen kan alleen binnen dezelfde week. 

Ik heb een abonnement voor 2 dagen per week. Kan mijn kind ook af en toe 
vaker overblijven? Indien uw kind meer dagen op de overblijf aanwezig is dan waar-
voor een abonnement is afgenomen dan zullen deze extra dagen achteraf worden geïn-
casseerd als incidentele plaatsing à € 3,50 per keer dat uw kind extra aanwezig is ge-
weest.. Indien uw kind regelmatig overblijft, kunt u i.v.m. kostenbesparingen, overwe-

gen om een abonnement te nemen voor 1 of 2 dagen.  

 

Wanneer worden de kosten voor de overblijf geïncasseerd? De kosten voor een abonne-
ment op de overblijf zijn verdeeld over 10 maandelijkse termijnen per jaar. Het incasso vindt voor-
af plaats, rond de 26e van de maand. Over de maanden juli en augustus worden geen kosten geïn-

casseerd. 

Wat gebeurt er met achterstanden in betaling? Uw kind mag alleen gebruik maken van de 
overblijf, als u alle openstaande facturen van het vorige schooljaar heeft voldaan. Nog openstaande 

bedragen worden overgedragen aan het incassobureau. 

Waar kan ik terecht voor vragen over mijn betalingsachterstanden? Voor informatie over 
betaling of betalingsregeling kunt u contact opnemen met Team debiteuren, telefoonnummer 074-

2405515. Mailadres: info@ff-pauze.nl. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor scholieren vergoeding?Ouders met een inkomen op 
bijstandsniveau en met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar en die in Amsterdam 
wonen, kunnen via het DWI een tegemoetkoming ontvangen per kind. Dit bedrag kan vrij worden 
besteed aan sportcontributie of schoolkosten. Indien u geen aanvraagformulier heeft ontvangen van 
het DWI, maar toch meent dat u in aanmerking komt voor deze vergoeding, kunt u contact opne-
men met het team Voorzieningen van Dienst Werk en Inkomen, telefoon 020-3463684. Of ga naar 
de website van het DWI. Hebt u verder nog vragen, neem dan contact op met Linda Bolde-
wijn,coördinator TSO. De coördinator is tijdens schooldagen tussen 11.30 en 13.30 uur bereikbaar 

op school. Op deze tijden is ze ook telefonisch bereikbaar op nummer 06-28286252. 

Met vriendelijke groet , 

Leonie Koole-Ros 

Locatiemanager Uk Reigersbos en BSO Amigos, 06-31683949 

Schonerwoerdstraat 5, 1107 ga Amsterdam, T +31 (0)20 45 11 474 

leonie.koole-ros@estro-kinderopvang.nl 

www.estrogroep.nl 
 



Moeilijke rekensom 
 
Hallo wij zijn Nadia en Nina wij hebben een plus schrift. Deze dagen hebben we een moeilijke 
som uitgerekend. En toen mochten we met een paar kinderen op de gang werken. Nina had 
het als eerste uitgerekend. En ik had het gisteren bij de inloop gesprekken had ik het als 2de 
uitgerekend. En we vonden het heel moeilijk Nina had er 2 dagen over gedaan,en Nadia ook. 
En toen we het af hadden waren we echt super blij.  
 
Liefs Nina en Nadia groep 6c 

Schooltuinen groepen 7B laatste keer: 
 
Ik vond de schooltuinen de laatste keer leuk ,omdat we  een schooltuin toets 
moesten maken en opdracht  moesten  doen met mijn groepje. Er waren 
verschillende groepjes groepje 1 2 3 4 5  en 6. Ik zat in groepje 4.We moes-
ten 6 opdrachten maken in een half uur. Wij begonnen met  opdracht  4.  
Toen we klaar waren gingen we verder met de andere opdrachten. Een half 
uur later moesten we stoppen en gingen we het nakijken. Met de opdrachten 
hadden wij met 30 punten het hoogst, maar bij de toets hadden we samen 60 
punten en groepje twee 66 punten. Bij de opdrachten hadden hun 28. Dat 
betekent dat ze 94 punten hadden en wij 90. Dat betekent dat we 2e waren.  
      
Melissa, groep 7B  
 

De Kakuro 
 
Een kakuro is een kruissompuzzel. De uitkomsten staan 
in de hokjes. In de lege hokjes moet je getallen invullen 
en optellen. Het pijltje geeft aan in welke richting je 
moet optellen. Je mag alleen maar de getallen 
1,2,3,4,5,6,7,8 en 9 gebruiken. Je mag bij het optellen 
niet 2 dezelfde getallen gebruiken. Je kan dus niet 
2+2+2=6 doen. Wel mag je 1+2+3=6 doen. 
 
De puzzel van Nadia en Nina hebben we op deze pagina 
geplaatst. 
 
Veel puzzelplezier!!! 


