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de TamTam van 18 oktober #9 

Weekagenda: 
 
Eerst herfstvakantie!! Vanaf vrijdag 18 okto-
ber om12:00! 
Daarna: 
 
Maandag 28 oktober: 
Dinsdag 29 oktober: overstap groepen 3 om  8:45.  
Woensdag 30 oktober:  
Donderdag 31 oktober:  
Vrijdag 1 november: Tamtam nr. 10 verschijnt  
 

Alleen in een bootje…. 

    Werkweek groepen 8 
 
Heeiii, ik ben Oshon uit groep 8b. Maandag 7 oktober gingen de groepen 8 naar 
kamp . Maandag zijn we om 11 uur aangekomen .We mochten 3 kwartier spelen en 
daarna gingen we naar een plek en speelden een spel over water, vuur en aarde. 
Dinsdag zijn we om 10 uur naar het zwembad gelopen en hebben gezwommen . . In 
de avond hebben we een kampvuur gehouden, iedereen zat erom heen. We hebben 
enge verhalen verteld en marshmellows geroosterd. 
Woensdag zijn we gaan shoppen en kanoen. Het shoppen was erg leuk iedereen had 
het naar zijn zin. Het kanoen was heel leuk  je moest alleen in 1 bootje . 
Donderdag gingen we naar dolfinarium. Ik heb 3 shows gezien en de leukste vond ik 
van de dolfijnen , ze hebben hele mooie trucjes gedaan. Donderdag in de avond had-
den we bonte avond en disco avond. Er waren 4 goede shows. Disco avond was ook 
leuk. De muziek was leuk. 
 
Dit was mijn kampverhaal , Oshon uit groep 8b 

Wandelen met hindernissen Marshmellows roosteren 



Leuk voor de herfstvakantie!!! 
                                        Taal begint thuis.  
 
De gemeente Amsterdam heeft een website voor ouders,  
namelijk  Amsterdam.nl/taaltips.  
Met deze website kunt u thuis met uw kind aan de slag. Op die manier 
kunt u thuis de taalontwikkeling van uw kind stimuleren en ondersteunen. 
U vindt er oefeningen en praktische tips. 
Kijk eens op de website, misschien zit er wat leuks voor uw kind bij!! 

Sport, spel en plezier 
 
Elke donderdag van 16:30-18:30 in de Gymzaal van de Tamboerijn 
Voor iedereen van 4-14 jaar. Je kunt meedoen met leuke spellen 
en nieuwe sporten! Trefbal, chaosdoelen, tikspelen, voetbal, bas-
ketbal, badminton en nog veel meer! En: Instuif is helemaal gratis!! 
Iedereen mag meedoen. 
 
 
www.sportbuurtwerkzuidoost.nl 

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 

Datum Naam Groep 

19-10 Alysha Waal 7a 

19-10 Mikensio Janssen 1/2 b 

19-10 Rami Karboutli 3c 

20-10 Jay Lunes 1/2a 

20-10 Michael Struiken 3c 

21-10 Aisha Ramkisoen 7b 

22-10 Ritchely Kambier 4a 

24-10 Dylan Osunwoke 7b 

25-10 Mitchengelo Thakoer 4/5 

26-10 Cristiano Goncalves 
de Sousa 

6b 

26-10 Jayden Ghisaisoobe 4a 

27-10 Wendy Koosman 1/2c 

28-10 Shaya Ramsanthal 1/2b 

29-10 Ceejay Visser 5a 

29-10 Nohea Harderwijk 6a 

31-10 Chiara Hollander 8b 

31-10 Eugene Kwarteng 6c 

31-10 Najeermo Noya 7a 

1-11 Fotini Kotsiou 4/5 

1-11 Jomi Nibte 7a 



Vervolg werkweek groepen 8 
 
Hoi ik ben Sulaika Vlaar uit groep 8a . 
Het was heel leuk op kamp. De eerste dag gingen we een 
uur lopen naar een veld met allemaal kuilen in de grond. 
We gingen daar een spel spelen met plaatjes 10 min lang 
bijv. een waterplaatje wint van vuur, aarde won van water, 
enz. De tweede dag gingen we zwemmen. De derde dag 
gingen we shoppen en kanoën. De vierde dag gingen we 
naar het Dolfinarium, we gingen naar een dolfijnen show 
en we zagen zeehonden en een hele leuke zeehonden-
show. Na het Dolfinarium gingen we spelen . En daarna 
moesten we ons aankleden voor de bonte avond. De bon-
te avond was best wel saai want niemand durfde elkaar te 
vragen. Dat was het doei Sulaika. 

Tentoonstelling Kandinsky bij groep 2 in de middenbouw 
 
Groep 2 van meester Kalo en juf Nathalie heeft de afgelopen twee weken hard gewerkt aan 
het maken van een kunstwerk dat sterk is geïnspireerd op een schilderij van de Russisch-
Franse kunstenaar Kandinsky.  
 
Maandagochtend na de herfstvakantie zal bij de inloop het 
kunstwerk aan ouders en belangstellenden worden gepre-
senteerd. Wij hopen u dan te zien!    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We ontvingen het trieste bericht dat  
 
 

Mevr. Y.O. Wijders 
 
 

vorige week is overleden.  
 

(moeder van  
Larissa Limon uit groep 3C) 

 
We wensen de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

 
Namens het personeel van OBS de Tamboerijn 

Bij de zeehondenshow Lekker wandelen 



Verzetsmuseum Junior  
 

Hallo wij zijn Kiona, Martijn, Sambhav en Salwa. 
Wij zijn dinsdag 15 oktober ’13 naar de voorbezichtiging van het 
Verzetsmuseum Junior geweest. Het is bedoeld voor kinde-
ren vanaf 9 jaar. Het museum gaat over vier personen: Eva, Jan, 
Henk en Nelly. 
 
Toen we aankwamen, werden we vriendelijk ontvangen en lie-
pen we door naar de zaal. De voorbezichtiging werd gepresen-
teerd door Lisa Wade, van onder andere de televisieserie “13 in 
de oorlog”. 
De directrice Liesbeth van der Horst en Marjolein Marreveld 
(PR en Randprogrammering ) waren ook aanwezig. 
Het verhaal van Paula werd verteld, zij ging in haar jeugd al bij 
het verzet. Zij vind het vooral belangrijk dat kinderen kunnen 
leren van wat er vroeger gebeurde. Verder was een van de 
hoofdpersonen van het museum aanwezig. Net als Paula vond 
Jan het belangrijk dat de kinderen ervan leerden. Stel, er leeft 
niemand meer die de oorlog heeft meegemaakt, dan heb je altijd 
nog dit museum. Er was ook een verzetsbende, die bestond uit 
vier kinderen. Die mochten bepalen hoe het eruit kwam te zien. 
Kinderen van de Tamboerijn hebben hier ook aan meegewerkt. 
Verder waren er andere scholen aanwezig, ook het NOS Jeugd-
journaal en radio 1 waren aanwezig.  
 
De personen hebben als kind de tweede wereldoorlog meege-
maakt. Via deze kinderen kom je meer te weten over het dage-
lijks leven, de Jodenvervolging, het verzet en hoe het was om in 
een NSB – gezin  te leven.  
 
In het museum staat een tijdmachine. Als je uit die tijdmachine 
komt, belandt je op een plein. Er staan vier huizen en in elk huis 
woont één van de vier kinderen. 



Belangrijke weetjes  

 

Het Verzetsmuseum Junior ligt in de Plantage Kerklaan 61, 
             1018 CX Amsterdam 
De openingstijden: dinsdag   t/m vrijdag:    10.00- 17.00 
        zaterdag t/m maandag:  11.00- 17.00 
Voor meer informatie ga naar www.verzetsmuseum.org en dan 
doorklikken op Verzetsmuseum Junior.  

 

Onze mening 

 

Wij vinden het museum echt heel erg leuk, leerzaam en mooi ont-
worpen voor kinderen. Maar het leukste is dat we alles mochten 
aanraken en er waren veel leuke spelletjes. Je kon op verschillende 
manieren veel informatie krijgen over het leven in de tweede we-
reldoorlog. Wij komen graag nog eens terug naar dit geweldige 
museum 
Groetjes Salwa, Sambhav, Martijn en Kiona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal van Jan 
Jan woonde naast de kerk, omdat zijn vader dominee was. Zijn 
vader was de leider van het verzet. Ze verstopten piloten in de 
kerk. Later werd de vader van Jan opgepakt. Alleen Jan en Door-
tje ( Rachel was haar echte naam, zij was een onderduikster) 
overleefden het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het verhaal van Henk 
Het gezin van Henk paste zich aan de omstandigheden van de 
oorlog aan. Het gezin waarin hij leefde was best groot: Henk had 
twee zusjes en twee grotere broers (“die allang grote broeken 
mochten dragen“). Zijn vader was wiskundeleraar. 
 
 
 
 
 
 
 
De letters “OZO” werden in de oorlog overal opgeschreven. 
Het betekent: “Oranje zal overwinnen”, waarmee bedoeld werd 
dat Nederland en het Nederlandse koningshuis zich uiteindelijk 
zouden bevrijden van de Duitse overheersing. 


