
Gelukkig Nieuwjaar!  
 
Ik wens alle ouders, leerlingen en mede-
werkers van de Tamboerijn een heel ge-
zond en gelukkig Nieuwjaar.  
 
Ingrid Tunnissen, directeur 
 

Agenda: 
 
Maandag 13 januari: groep 6A en 6B 
naar de schooltuinen eerste binnenles. 
 
Start blok 2 brede school 
Dinsdag 14 januari: groep 6C naar de 
schooltuinen eerste binnenles. 
Groep 8 bezoekt OSB. Schoolzwemmen 
groepen 5.  
Groep 5A gaat naar de Hermitage met de 
metro. 
Groepen 6A, 6B en Groep 6C naar het 
Joods Historisch Museum.  
 
Woensdag 15 januari: Sportdag groep 2. 
Groep 1 is vrij! 
Groep 5B gaat naar de Hermitage met de 
metro. 
 
Donderdag 16 januari: Groep 7A en 7B 
gaan naar het Joods Historisch Museum. 
 
 
 

Bijeenkomst klassenouders 
 
Woensdagmorgen, 22 januari is er een bij-
eenkomst 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 bijeen-
komst is rond half 10—10 uur afgelopen.  
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De groepen 6 gaan dinsdag naar het Joods Histo-
risch Museum voor een les met als titel Mama 
Moesa. 
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Groep 8 bezoekt scholen 
 
De leerlingen van groep 8 gaan de komende 
weken op bezoek bij een aantal middelbare 
scholen. Zelf gaan ze met hun ouders ook 
nog bij een aantal scholen kijken, want in 
deze periode moeten ze een keus maken 
voor de school waar ze volgend schooljaar 
naar toe gaan. 
 
Het rooster ziet er als volgt uit: 
• 14 januari OSB 
• 21 januari SGR 
• 30 januari Bindelmeer College 
 
De kinderen krijgen op de scholen een rond-
leiding en doen mee met allerlei lessen. 
 
De ouders krijgen over deze bezoeken een 
aparte brief. 

Sportdag woensdag voor groep 2. De groepen 1 
zijn vrij! 



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.  

Mentorlezen 
 
Veel van onze kinderen in groep 3, 4, 5 heb-
ben een mentor. Mentoren zijn ouders, die 
kinderen die dat nodig hebben, begeleiden bij 
het lezen. We hopen dat de kinderen door 
die begeleiding groeien met lezen. De mento-

ren lezen met één kind 2 tot 3 keer per week 
een half uur van 8.45 uur tot 9.15 uur. Onze 
kinderen en de leerkrachten zijn heel blij met 
deze hulp.  
Als u wat tijd over heeft en het leuk vindt om 
een kind te “adopteren” voor het lezen, dan 
bent u van harte welkom. U kunt zich opge-
ven bij een van de leerkrachten of bij Ingrid, 
Martine, Shereen of Joyce.  

Verjaardagen 

Datum Naam  Groep 

13-1 Chevelly Tempo 6A 

14-1 Nathan Sosu 8A 

14-1 Yumna Atif 8B 

15-1 Loena Tempo 5B 

16-1 Serginho Schoonderbeek 7A 

17-1 Arshad Panchu 8A 

Kunstwerk “paard en ruiter” 
 
Ons kunstwerk “paard en ruiter” dat naast 
het nieuwe ouder-kindcentrum staat, wordt 
door het stadsdeel weggehaald. Het kunst-
werk is 3 jaar geleden door een leerling van 
de Tamboerijn bedacht en gemaakt. We heb-
ben er met veel plezier naar gekeken! Het 
kunstwerk heeft ook dienst gedaan als ge-
denkplaats, toen Abdelkader overleden was.  
Het stadsdeel haalt het nu weg om twee re-
denen. De eerste reden is: het kunstwerk valt 
uit elkaar en er steken gevaarlijke punten uit. 
De tweede reden is: er komt een nieuw 
kunstwerk,gemaakt door leerlingen van de 

Start blok 2 Brede school  
 
Maandag 13 januari beginnen de activitei-
ten van de brede school weer. Er waren 
voor sommige activiteiten zoveel aanmel-
dingen dat niet alle leerlingen geplaatst 
konden worden. Deze kinderen staan op 
de wachtlijst. Bij de activiteit streetdance 
op maandag voor groep 5-6-7 en ook bij 
streetdance op donderdag voor groep 4 
en 5 zijn nog plaatsen vrij. 
Alle kinderen hebben vandaag hun plaat-
singsbrief mee naar huis gekregen. De 
activiteiten beginnen om 15.30 uur en zijn 
om 16.30 uur afgelopen. Wij verwachten 
dat uw kind elke les aanwezig is en ook 
het hele blok afmaakt.  
Als uw kind vanwege ziekte of een andere 
dringende reden niet kan komen, meldt u 
uw kind dan altijd af. 
Voor de kinderen die zich hebben opge-
geven voor het Leerlab geldt dat zij twee 
keer per week bij de activiteit worden 
verwacht. 
Wij wensen alle kinderen heel erg veel 
plezier bij hun nieuwe activiteit. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Martine 
Nieuwstad, adjunct directeur. 






