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Leerlab 
 
Voor de kinderen van groep 5 wordt tijdens het 
tweede blok van de brede school “Het Leerlab” 
aangeboden. Tijdens de lessen van het Leerlab 
kunnen de leerlingen extra oefenen met begrij-
pend lezen. Leerlingen die zich aanmelden 
voor het leerlab worden dan twee keer per 
week bij deze activiteit verwacht. De lessen zijn 
op dinsdag en donderdag van 15.30 tot 16.30 
uur. De lessen van het Leerlab worden gegeven 
door meester Sander. 
Het is belangrijk dat leerlingen die zich aanmel-
den gemotiveerd zijn om te oefenen met begrij-
pend lezen en graag beter willen worden in be-
grijpend lezen. Als een leerling zich opgeeft voor 
de lessen, gaan wij er ook vanuit dat hij/ zij elke 
les aanwezig is en ook het hele blok afmaakt. 

de TamTam van 13 december #16#16#16#16    

Bijeenkomst klassenouders 
 
Woensdagmorgen, 22 januari is er een bijeenkomst 
voor klassenouders. Het onderwerp voor die ochtend is: 
regels, zijn die duidelijk voor de ouders???  
We beginnen om ongeveer kwart voor negen in ons 
personeels/ouderlokaal. De bijeenkomst is rond half 10-
10 uur afgelopen.  

Aanmelden brede school 

 

Op maandag 13 januari start het tweede blok van de 
brede school. De brede schoolactiviteiten worden geor-
ganiseerd voor de leerlingen van groep 4, 5, 6 en 7. 
De leerlingen van deze groepen hebben afgelopen 
woensdag  een overzicht van de activiteiten en een  aan-
meldingsformulier mee naar huis gekregen. Dit formulier 
moet uiterlijk op dinsdag 17 december worden in-
geleverd bij de leerkracht van uw kind. 
Uiterlijk donderdag 9 januari ontvangt uw kind een plaat-
singsbrief of een brief waarin staat dat uw kind op dit 
moment niet geplaatst kan worden en op de wachtlijst is 
geplaatst. Voor vragen over de brede school kunt u te-
recht bij juf Martine. 

Weekagenda: 
 
Maandag 16 december: groep 6a gaat om 
9:15 naar de bibliotheek. 
Groep 6b gaat om 10:30.  
‘s middags om 14:00 optreden van het school-
koor in verpleeghuis Gaasperdam. 
Dinsdag 17 december: Groep 6C gaat naar 
de bibliotheek om 9:15. De groepen 5 hebben 
geen zwemmen.  
Woensdag 17 december: 
 
Donderdag 18 december: 
Optreden van het schoolkoor. 9:00 onder-
bouw, 9:30 middenbouw, 11:00 bovenbouw. 
 
‘s Middags vrij.  
17:30 deur open voor het kerstdiner. 
19:15 is het kerstdiner afgelopen. 



Verjaardagen Overstap groep 3 
 

Beste ouders u kunt de Overstap-
boekjes 2 en 3 deze week omrui-
len voor de boekjes 4 en 5 bij de 
leerkracht van uw kind of bij  
Joyce Immig of Shereen Lach-
man. 

 
 

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.  

Verzetsmuseum groep 7 
Hallo  
 
Wij zijn naar het verzetsmuse-
um geweest  
Het ging over twee meisjes en 
twee jongens en we moesten 
in elk huis van hen kijken en 
daar maakte we opdrachten 
bij. 
Wij vonden het leukst om de 
bedden en banken te bekijken 
in het huis want vroeger veer-
den ze heel erg.  
 
Desha en Ilaisha, groep 7B 
 

Huiswerkbegeleiding 
We hebben van een aantal ouders de vraag gekregen naar profes-
sionele huiswerk begeleiding. Er zijn een paar groepen hier in de 
buurt. 
Onze schoolmaatschappelijk werkster Nadia Cairo kan u helpen 
een huiswerkgroep te vinden. Er wordt altijd een kleine financiële 
bijdrage gevraagd afhankelijk van de inkomsten. 
Nieuw is huiswerkbegeleiding gegeven door studenten van de 
hogeschool van Amsterdam: “de Keukentafel”. De studenten ge-
ven kinderen van groep 3 t/m 6 15 weken ondersteuning.  
Doel daarbij is het kind te leren-leren. Ouders leren om hun kind 
te begeleiden bij het huiswerk, zodat ze het na deze 15 weken 
over kunnen nemen.  
Ze vragen 15 euro als bijdrage.  Joyce Immig kan u helpen bij de 
inschrijving voor  “de Keukentafel”. 

Kapla  
Wij zijn Sami  en Isaac van groep 6b 
van de tamboerijn . 
Wij  hebben iets van Kapla gemaakt. 
Het is een jongen met een hond.We 
vonden het leuk om te maken de jon-
gen is erg blij en de hond ook de jon-
gen is hem aan het uitlaten het was 
eerst een zwerf hond en op een dag 
zag de moeder de hond en nam hem 
mee naar hun  huis omdat de jongen 
jarig was en als cadeau had ze de 
hond. De jongen was heel erg blij en 
liet hem elke dag uit. De jongen had 
de hond aan iedereen laten zien zien 
dat het een leuke en bijzondere hond 
was. 

Datum  Naam  Groep 

14-12 Nadamio Drenthe 1/2 E 

14-12 Priscilla Wijnerman 6 A 

15-12 Kenya Kollen 1/2 D 

16-12 Cheraldo Raijman 4A 

16-12 Justien Kazmi 6B 

17-12 Renaisha Sno 1/2B 

18-12 Damian Kuster 1/2D 

19-12 Brianna Martha 6B 

19-12 Samanjeet Singh 7B 

19-12 Valencia Fernandez 1/2C 

20-12 Mangel Boafo 1/2C 

   



Excursies Nederlandse les voor ouders 
Sinds een aantal maanden wordt er door een grote groep ouders twee keer in de week Nederlandse les gevold. De Afgelopen weken zijn zij ook op  
excursie geweest. Hieronder leest u van vier van deze ouders een verslag van deze excursie 
 
 
Alice Badal: excursie naar het Fotomuseum (FOAM) 
Op 20 november 2013 op woensdagochtend zijn wij in het Fotomuseum (FOAM) geweest. Wij gingen met de metro daar naartoe. Vanuit het Water-
looplein hebben wij een stukje gelopen om naar het museum te gaan. In het museum kregen we een rondleiding van een mevrouw. Zij vertelde wie de 
fotograaf was en waar de foto’s zijn gemaakt. Wij hebben veel foto’s gezien van een beroemde fotograaf. Na de koffiepauze kregen wij een opdracht. We 
moesten vertellen waar wij trots op zijn en dat moesten we zelf fotograferen. Om 11.45 uur gingen wij daar weg om naar huis te gaan. 

 

Anissa M’rabet:excursie naar het Fotomuseum (FOAM) 
20-11-‘13 
We gingen met de metro naar het Waterlooplein, daarna liepen we 20 minuten naar het fotomuseum (FOAM). We gingen naar binnen en zagen foto’s 
van auto’s. We zagen ook andere foto’s. De mooiste foto vond ik een foto van kinderen op straat. 
We kregen camera’s en toen heeft iedereen een foto gemaakt waar  hij trots op was. 

 

Gurdeep Kaur Singh: naar een expositie over slavernij in de Bijlmer Bibliotheek 
Mijn naam is Gurdeep. Mijn kinderen zitten in groep 5A en groep 1/2A. 25 november ben ik naar de Bijlmerbibliotheek geweest met onze groep. Daar 
hebben we les gehad over slavernij. Een mevrouw van de bibliotheek heeft ons het verhaal over slavernij verteld. We hebben heel veel verschillende pop-
pen gezien, dat was een echte film in onze ogen. Het verhaal over slavernij is heel zielig. Ik wil graag nog een keer met mijn kinderen daar naar toe. Dan 
kunnen ze ook het verhaal over slavernij horen. We hebben ook foto’s gemaakt, maar mijn kinderen willen het zelf zien. Uiteindelijk is de slavernij 1 juli 
1865 afgeschaft. 

 

Hatice Sener: naar een expositie over slavernij in de Bijlmer Bibliotheek 
Op 25 november 2013 zijn we naar de bibliotheek geweest. Daar hadden ze een expositie over de slavernij. Een mevrouw had poppen, huizen en planta-
ges gemaakt over de slavernij. Ze heeft 25 jaar gewerkt  voordat dit klaar was. Ze heeft aan ons de geschiedenis van de slavernij verteld. Tot op die dag 
wist ik niet dat de slavernij zo erg is geweest. Ik vond het verschrikkelijk. 

 




