
Agenda: 
 
Maandag 20 januari: 
 
Dinsdag 21 januari:  Schoolzwemmen  
groepen 5 
 
Woensdag 22 januari: Bijeenkomst van de 
klassenouders van 8:45-9:45. 
De voorleesweek begint. De groepen  6 t/m 8 
gaan voorlezen bij de kleuters en peuters. 
 
Donderdag 23 januari: 8:15 –12:30 De groe-
pen 4/5 en 6B gaan naar Jumping Amsterdam.  
 
Vrijdag 24 januari:  
 

Obs De Tamboerijn  
Reigersbos 301 
1107 EZ Amsterdam Zuidoost 
tel.:       020 452 81 56 
E-mail: directie@detamboerijn.nl  
Website: www.detamboerijn.com 

Kans op gratis Voorstelling van Martijn 
Donders  
 
De Kinderboekenweek vindt plaats van 1 t/m 12 
oktober 2014. 
OBS de Tamboerijn maakt kans op een gratis 
voorstelling van Martijn Donders. De eerste 
school die vóór 1 maart aanstaande 150 ‘vind ik 
leuks’ en 150 berichtjes heeft gestuurd hoeft niet 
te betalen voor het optreden van Meneer B. in 
de Kinderboekenweek 2014 !!  Dit is  natuurlijk 
alleen maar geldig als er 150 verschillende men-
sen de pagina leuk vinden. 
 
Ga naar de facebookpagina van Meneer B 
(https://www.facebook.com/MeneerB.TV  ), druk 
op de ‘vind ik leuk’-knop en stuur hem een be-
richtje met daarin de naam van onze school, 
zodat meneer B. weet waar de ‘vind ik leuk’ van-
daan komt.  
Sommige ouders hebben al een berichtje ge-
stuurd en ‘geliked’. Dank u wel.  
Kunnen de andere ouders ook snel een berichtje 
sturen en ‘liken’?  
Alvast bedankt! 
Laten we met zijn allen voor de gratis voorstel-
ling  zorgen.  
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De groepen 6 zijn naar het Joods  
Historisch Museum geweest. We  
hebben daar over matzes (max) geleerd. 
En we hebben ze ook geproefd met chocopasta 
erop. Daarna zijn we zijn ook naar een synagoge 
geweest,het is daar heel er koud.  
Daarna zijn we het toneelstuk gegaan: Mama 
Moesa. We hebben heel erg genoten, het was 
een hele leuke voorstelling. 
Op het eind hebben wij met de acteurs gepraat 
en we hebben het eten geproefd. 
Toen zijn we met de metro weer naar school 
gegaan. 
Groetjes van Alicia uit groep 6B. 

Experiment in groep 6B 
Op de website www.detamboerijn.com  is een 
fotoreportage te zien van 6B.  
 
Groep 6B heeft een water proef gedaan. We 
gingen water zuiveren. We hadden 3 water -
flessen. Een was uit een sloot een uit De Hoge 
Dijk  en een van de bodem van De Hoge Dijk. 
We hadden een koffiefilter en een trechter en 
twee potjes. Als je het thuis wilt doen, volg 
dan de uitleg: je hebt een trechter, stop daar 
de koffiefilter in. Dan pak je het potje en je zet 
de trechter op het potje. Dan giet je een 
beetje vies water op het filter. Het vieze wa-
ter, in het potje, giet je dan weer op een 
nieuw filter in de trechter. Op het andere 
potje. Dit doe je steeds opnieuw tot het hel-
der genoeg is. Het water gehaald van de bo-
dem van de Hoge Dijk was , na het filteren, 
het viest, daarna het water van de sloot in De 
Hoge Dijk, en het water van de sloot bij onze 
school was het schoonst.  
We hebben ook kikkervisjes gevonden in het 
filter, bij het vieste water.   
Groetjes van Tarik en Sabrina, groep 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.  

Verjaardagen Groep 8 op bezoek bij OSB 
 
Ik ben dinsdag met mijn klas (groep 8a) en 
groep 8b naar de OSB geweest. Als eerst kre-
gen we een toneelstuk te zien , die ging over 
kinderen die op kamp gingen en er was 1 
meisje in die echt tuttig was. Ze zijn in een 
bos en dan gaat ze vragen “Waar is mijn krul-
tang?”. Hoe raar kan je zijn haha. Als 2e gingen 
we een natuurscheikunde les volgen , daarbij 
moesten we een helikopter maken van een 
blaadje , best makkelijk. En als 3e kregen we 
Engels ! Dat was echt leuk , we moesten onze 
naam spellen met het Engelse alfabet. Dit was 
mijn verhaal , 
Groetjes Gemario. 
 
Hallo ,dinsdag middag zijn we (groep 8a & 
Groep 8b) met de klas naar OSB geweest. 
Het was een leuke ruime school. Als eerst 
kregen wij een leuk toneelstuk te zien; het 
ging over een paar kinderen die op kamp wa-
ren, daarna kregen wij natuur-/scheikunde 
daar maakten we een soort helikopter van 
papier! Die van mij mislukte *snik* . Zelf vond 
ik Engels het leukst ,we deden daar leuke spel-
letjes ‘Hello my name is Geneva. I’m 11 years 
old. This was my story! Bye.  
Xx Geneva. 

Het koor van de Tamboerijn trad op.  
Het koor heeft voor de bovenbouw opgetreden. 
Ze waren heel erg zenuwachtig maar super goed. 
Ze waren in wit en zwart gekleed. 
Er was een kind dat solo zong en twee kinderen die 
gingen duo en solo tegelijk. 
En meester Dick kon echt goed piano spelen. En dat 
liedje van ‘zorgen’ ging echt supersnel. Knap hoor 
Juf Annemiek ging mee zingen. 
En meester Rob kan goed zingen en dirigeren. 
En als laatst ging iedereen mee zingen 
Groeten Lorenzo en Jay-Don uit 6B. 
 

  Groep 

18-1 Armando van der Boom 4/5 

18-1 Noelle van der Boom 4A 

18-1 Riaaz Guman 6C 

19-1 Cassidy Bron 8A 

20-1 Fanisha Bunsee 6B 

20-1 Nathaniel Rigot 6C 

21-1 Gwendoline Tjokropa-
wiro 

8B 

21-1 Kyara Stuger 6A 

23-1 Amber Sandhu 3A 

23-1 Chantay Louisville 3C 

23-1 Malia Overloon 1/2D 

23-1 Tanwir Sandhu 3B 

23-1 Yesser Kempe 4A 



Wist u dat… 
U de luizenzak van uw kind mag versieren! Zo 
is de zak beter te herkennen en ziet het er een 
stuk gezelliger uit!  
Denk bijvoorbeeld aan textiel stiften, naaiappli-
caties, sleutelhangers etc.  
Kijk eens rond in de hallen voor leuke ideeen! 
 
Let op! Je kan niet op de zakken strijken! 

Schoolzwemmen: 
Dinsdag 21 januari Survivalzwemmen! 
De kinderen hebben afgelopen dinsdag een 
blaadje meegekregen waarop staat welke kle-
dingstukken zij moeten meenemen. Hier nog 
even een overzicht wie met welke kleding mag 
zwemmen. 
 
Badje 1,2 of 3;  -t-shirt 
Tussenbad;   -t-shirt 
   -korte broek 
A-baan;  -t-shirt  
   -korte broek 
   -schoenen 
B-baan;  -t-shirt met lange mouwen 
   -lange broek 
   -schoenen 
C-baan;  -t-shirt met lange mouwen 
   -regenjas of jas met lange 
mouwen 
   -lange broek 
   -schoenen  
    

Dinsdag 28 januari: AFZWEMMEN!! 
Tijdens de studiedag van 28 januari gaat het 
schoolzwemmen WEL door. De kinderen van 
de groepen 5, die meedoen aan het school-
zwemmen, moeten die dinsdagmiddag dus wel 
naar school. 
 
 

Wie heeft er thuis oude en/of te kleine kle-
ding??? Wij willen deze kleding graag gebruiken 
voor de ´ongelukjes´ op school. Wij zijn met 
name op zoek naar: Broeken, onderbroeken, 
sokken, legging en maillots. 
U mag de spullen afgeven in de onderbouw! 
 
Alvast hartelijk bedankt namens de onderbouw 
leerkrachten. 
 

Dinsdag ben ik naar een theater geweest. Wij 
gingen naar een toneelstuk genaamd Ma-
ma Moesa . De toneelstuk ging over een 
vrouw die een slaaf was en haar zoon 
Moesa.  Moesa zou vermoord worden toen hij 
een baby was. Zij deed hem in een mandje om 
dat voorkomen. Hij werd opgevoed door een 
prinses. Hij werd prins Moesa. Hij moest uit-
eindelijk vluchten, omdat hij er achter kwam 
dat hij een slavenkind was. Het verhaal vond ik 
echt spannend, maar ook zielig. Het was een 
leuke dag! 
Groetjes, Gurnoor uit 6B 

Aanstaande woensdag 22 januari is er bijeen-
komst voor alle klassenouders.   
We beginnen om ongeveer kwart voor negen 
in ons personeels/ouderlokaal. De bijeenkomst 
is rond half 10—10 uur afgelopen.  
Het onderwerp van de bijeenkomst is: 
School– en klassenregels. De vraag aan ouders 
wordt: zijn deze regels voor iedereen duidelijk 


