
Weekagenda: 
 
Maandag 2 december: kinderen van gr. 5 t/m 8 
mogen hun surprise meenemen vanaf maandag. 
 
Dinsdag 3 december: schoolzwemmen gr. 5. 
 
Woensdag 4 december:  
 
Donderdag 5 december: alle kinderen gaan naar 
de klas. Ouders kunnen tot 9 uur de klas bewonde-
ren. ‘s middags hebben de kinderen vrij. Er is geen 
overblijf! 
 
Vrijdag 6 december: vrij 
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Laatste keer schooltuinen 
groep 7A 
 

Deze keer was het weer anders .We 
gingen naar schooltuinen. We hadden 
een binnenles. Je moest een M&M grab-
belen die dus rood of blauw was. De 
kleur vertelde dus gelijk in welke groep 
je zat. 2 teams dus: rood en blauw. We 
ging strijden wie het meest had opgelet 
tijdens de afgelopen lessen.  Meester 
Wim stelde ons 15 vragen. We konden 
dan kiezen uit: A,B,C. Na de vragentest 
kreeg ieder 2 tal  een opdracht  bijv: 
kruidenboter maken, bloemstuk maken, 
memory spelen. Als alle opdrachten 
waren gemaakt  door beide teams tel-
den we per teams de punten bij elkaar 
op en wie het meest had won dus. Dat 
was team blauw.  Gelukkig zat ik daar 
in. We mochten allemaal een kamer-
plant uitkiezen. Ik  had de Broedblad 
ook wel bekend als de bommenwerper. 
Daarna  mocht de andere groep ook 
wat uit kiezen.  
Eindelijk mochten daarna naar school.  
    
Groetjes, Sainde  uit Groep 7A                                                         

Schaatsen 
Woensdag 27 november gingen we schaatsen. Het was 
heel leuk we  gingen allemaal spelletjes spelen. Zoals esta-
fette. Slinger-tikkertje en een ander spel met tikkertje 
spelen en de laatste vijf minuten gingen we vrij schaatsen. 
Het was allemaal heel leuk.  
 
Dylan 7B. 
 
 
 



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: Schoolkorfbal! 

 

wordt dit jaar gehouden op 

 

woensdagmiddag 15 januari 

2014. 
 

Op woensdagmiddag 15 januari is het 

weer zover; schoolkorfbal! Voor het 4e 

jaar op rij zullen er weer verschillende 

scholen strijden om de beker! Wie verslaat 

de kinderen van basisschool ‘De Schakel’ 

en neemt de beker dit jaar mee?  

 

Korfbal is een snelle en dynamische sport 

en wordt gespeeld in gemengde teams van 

4 kinderen. Bij dit korfbaltoernooi dat 

wordt georganiseerd door AW.DTV kun-

nen weer alle scholen uit Zuidoost deelne-

men. Het toernooi wordt gespeeld in sport-

hal Gaasperdam in Reigersbos. Het toer-

nooi is voor de groepen 4, 5 en 6. 

 

Opgeven kun je doen via de korfbaljuf 

Lisanne. Bij haar kun je ook terecht voor 

meer informatie! Stuur dan een mail naar 

Lstange@sportserviceamsterdam.nl met 

naam, leeftijd, school en telefoonnummer.  
 

Vuurwerklessen op de Tamboerijn 
 
Hallo iedereen. De les van vuurwerk was heel 
interessant . Maar het vuurwerk is ook heel ge-
vaarlijk. Daarom heb je een veiligheidsbril nodig. 
Bij een rotje moet je het rotje op de grond zet-
ten en dan 6 meter afstand houden. Maar bij een 
vuurpijl moet je het in een glazen fles zetten, 
want anders vliegt hij zo een kant op. Er was een 
film over een jongen die op 31 december om 
10:00 zijn vuurwerk af mocht steken en hij ging 
zeuren en zeuren tot hij mocht van zijn moeder. 
Hij ging met zijn vrienden mee. En toen werden 
ze door de politie meegenomen. Toen het 31 
december was mocht hij geen vuurwerk afste-
ken. En dat was het over de vuurwerkles.  
 
doei  groetjes Kevin Soekhie uit groep 6a.                                                               

Datum Naam Groep 

1-12 Aaditya Rani 3A 

1-12 Tanisha Schuiling 4A 

2-12 Kiyan Louisville 7B 

3-12 Alysha Sprado 6A 

3-12 Challenger Poe-
pon 

5A 

3-12 Jairo Wiebers 2 

3-12 Quinten Sprado 6B 


