
Vuurwerk:  
Het is weer vuurwerktijd. Vuurwerk 
hoort alleen bij oud en nieuw! Vuur-
werk mag absoluut niet mee naar 
school genomen worden. Er mag 
ook geen vuurwerk rondom school 
worden afgestoken, niet voor 
schooltijd, niet in de pauzes en ook 
niet na schooltijd. Mochten we toch 
last hebben van vuurwerk, dan ne-
men we contact op met de politie!! 
Ook strijkers, kleine onschuldige 
bommetjes zijn NIET welkom! 
Ingrid Tunnissen, directeur 
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Sint en Piet bijna terug naar Spanje! 
 
Morgen zijn alle kinderen vrij. Ik wens alle leerlingen en ouders die 
vanavond Sinterklaasfeest gaan vieren, heel veel plezier.  
 
Het feest vanmorgen op de Tamboerijn was fantastisch. De kleintjes 
hebben echt genoten!! Sint en onze Pieten hebben er een onverge-
telijke dag van gemaakt. De Pieten waren dit jaar te herkennen aan 
hun malle kleding en vegen van de schoorsteen in hun gezicht. De 
meeste kleuters vonden de Pieten er mooi uitzien.  
Ik wil u, ouders, hartelijk danken. Door uw medewerking is ons 
feest geslaagd. We hebben geen last gehad van boze ouders en dat is 
mooi. We kunnen met elkaar vaststellen dat iedereen een mening 
heeft over Sint en Piet, maar dat dit geen negatieve invloed heeft 
gehad op het feest. En zo hoort dat !!  
 
We gaan ons opmaken voor de kerstviering. Over twee weken is 
ons kerstdiner: donderdag 19 december zijn alle leerlingen vanaf 12 
uur vrij. Het kerstdiner begint om kwart voor 6. De deur gaat om 
half 6 open. Vrijdagmorgen, 20 december, is er nog school. De 
kerstvakantie begint op vrijdag 20 december om 12 uur.  
 
 
Ingrid Tunnissen, directeur 

Weekagenda: 
Maandag 9-12 
 
Dinsdag 10-12: gr.5 schoolzwem-
men 
 
Woensdag 11-12: 
 
Donderdag 12-12:  Groep 7B gaat 
naar het Verzetsmuseum. Deze 
groep moet om 8.15 op school 
zijn. 
 
Vrijdag 13-12: Groep 7A gaat naar 
het Verzetsmuseum. Deze groep 
moet om 8.15 op school zijn. 
 
De nieuwe Tam-tam komt uit. 

Vuurwerkles in de groepen 6 
 
28 November hebben wij een les gekre-
gen van bureau halt. en we hebben een 
filmpje gezien  hoe je met vuurwerk om 
moet gaan,we hebben ook een woord-
web gemaakt die gaat over vuur. Je mag 
vuurwerk pas kopen op 28, 29, 30 en 31 
december en je mag het pas afsteken om 
10.00 s ochtends tot en met 2 uur 
s`nachts. 
 
Je MOET de gebruiksaanwijzing lezen. 
Het moet in het Nederlands zijn als het 
niet in het Nederlands is dan is het ille-
gaal.  
 
Strijkers moeten een vertragingsmecha-
nisme hebben ,want anders gaat het niet 
goed. 
Als je ziet dat het vuurwerk niet afgaat 
dan loop je er niet naar toe. Als je er 
naar toe loopt kan het afgaan en dat wil 
je niet  meemaken.  
 
Als je vuurwerk afsteekt dan moet je 
niet  
alleen aan je zelf denken  maar ook aan 
de mensen om je heen.  
Dit was mijn verslag: Anna uit 6B. 



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.  

Groep 6B bezocht de Hermitage 
  
Vandaag ga ik het over de Hermitage heb-
ben . 
Ik heb veel portretten gezien en het aller-
mooiste portret vond ik die vrouw die on-
der die boom op de steen lag te slapen. 
En ik zelf heb ook een portret gemaakt en  
toen ging ik over het portret praten en 
daarna kwamen we terug. 
en ik was echt blij. 
Groetjes, Gurnoor. 
 
Ik ben Danytsha en ik ben naar de Hermita-
ge geweest en we  hadden onze dromen 
geschilderd en ik mocht de droom  die ik  
geschilderd had vertellen. Ik had een meisje 
geschilderd die  met de waterval mee ging 
glijden. Groetjes van Danytsha 

Schoolkorfbal! 

 

wordt dit jaar gehouden op 

 

woensdagmiddag 15 januari 

2014. 
 

Op woensdagmiddag 15 januari is het 

weer zover; schoolkorfbal! Voor het 4
e
 

jaar op rij zullen er weer verschillende 

scholen strijden om de beker! Wie ver-

slaat 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 

sporthal Gaasperdam in Reigersbos. Het 

toernooi 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 telefoonnum-

mer.  

 

Verjaardagen: 

 
Datum    Naam           Groep 
 
7-12         Kimberly Veen  6C 
7-12         Kristel Zweden 8A 
9-12         Chenayra Miguel 3A 
9-12         Jessey Sprado    5B 
10-12       Noel Martines   8B 
11-12       Gillyshainy Martina            
                                       1/2A 
12-12       Isaac Akowuah 
                Bonsu              6B 
13-12       Ahmed Hassan  5A   

Bril kwijt 
Djereno uit groep 3b is zijn bril 
kwijt. Heeft iemand misschien zijn 
bril gezien? De bril is van het merk 
Ray-Ban.  






