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T-factor 
 
Vandaag hebben alle kinderen een brief en 
een aanmeldingsformulier gekregen voor de 
T-factor. Op dit formulier staat precies waar 
de kinderen op moeten letten. Het is de be-
doeling dat de ouders de kinderen, die mee 
willen doen, thuis helpen en/of stimuleren. 
Leest u dus ook de regels even goed door. 
De uiterste inleverdatum van het inschrijffor-
mulier is 6 februari a.s.  
U kind heeft dus twee weken de tijd om te 
bedenken of het mee doet. Eventueel is ook 
mogelijk om met meerdere kinderen mee te 
doen. Tot slot de data van de voorrondes en 
de grote finale: 
Voorronde groepen 6,7 en 8: dinsdag-
middag 18 februari. 
Voorronde groepen 3, 4 en 5: woens-
dagochtend 19 februari. 
Grote finaledag: donderdag 20 februa-
ri.  

Schoolzwemmen aanstaande dins-
dag: 
Tijdens de studiedag gaan de 
zwemlessen gewoon door! ALLE 
kinderen van de 5e groepen die 
meedoen met het schoolzwemmen 
worden om 13.00 uur op school 
verwacht. Dus niet alleen de kinde-
ren die dan afzwemmen. 

Kans op GRATIS Voorstelling van Martijn 

Donders  WORDT GROTER.  
Als u nog niet gereageerd heeft  ga dan 
ALSNOG naar facebook en stuur een bericht-
je en noem de naam van onze school  én ook 
even ‘liken’ want anders geldt het berichtje 
niet.  
Laten we proberen te winnen! 
 
De Kinderboekenweek vindt plaats van 1 t/m 12 ok-
tober 2014. 
OBS de Tamboerijn maakt kans op een gratis voor-
stelling 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 Kinderboeken-
week 2014 !!  Dit is  natuurlijk alleen maar geldig als 
er 150 verschillende mensen 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 berichtje met daarin 
de naam van onze school, zodat meneer B. weet 
waar de ‘vind ik leuk’ vandaan komt.  
Sommige ouders hebben al een berichtje gestuurd 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 voorstelling  
zorgen.  

Agenda: 
Maandag 27-1: 
 
Dinsdag 28-01:Studiedag, de kinderen zijn 
vrij.  
MAAR Groep 5 moet ‘s middags wel naar 
school. Schoolzwemmen gaat door. Tevens 
afzwemdag A+B+C. 
 
De Brede Schoolactiviteiten gaan GE-
WOON DOOR!! 
 
Woensdag 29-01:  
 
Donderdag 30-01: voorleesdag. De groepen 
6 t/m 8 lezen voor bij de peuters/kleuters.  
 
Vrijdag 31-1: Tamtam 21 komt uit. 



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.  

Sportnieuws 
Sport en Funtoer 
In de voorjaarsvakantie kan je weer mee doen aan de Sport en Fun-
toer, basketbal, fitness, funtrampolines, judo, streetdance, tafeltennis 
en nog veel meer. 
Waar: In de sporthal Oostenburg, Oostenburgergracht 151 
Tijden: 12:00 tot 16:00 uur 
Datum: 25 t/m 28 februari 
Openbaarvervoer: Bus 22 of tram 10 
Meer info: 023-5327044; www.amsterdam.nl/sport 
 
Golflessen 
Afgelopen maandag en donderdag hebben de kinderen uit de groepen 
4 t/m 8 golflessen gekregen van Kids4golf.  
Er worden in de komende drie weken, de basisbeginselen aangebo-
den. Deze worden daarna tijdens de lessen bewegingsonderwijs ver-
der uitgewerkt. 
Golf is een sport dat je op jonge leeftijd makkelijk kan leren en op 
oudere leeftijd nog kan blijven spelen. Je kan als je talent hebt mee 
gaan doen aan de scholencompetitie.  
Ik verwacht dat er meer dan een team van onze school mee zal gaan 
doen.  
We gaan na de crocus kijken of het in de Brede School een vervolg 
kan krijgen. 
In de laatste weken voor de grote vakantie is er een golfwedstrijd, 
kwik golf, het team dat daar wint krijgt een golfclinic en golfmateriaal 
aangeboden. 
 
Korfbaltoernooi 
Het was een zeer geslaagde middag  Aanstaande vrijdag is de tweede 
training van totaal drie (24 en 31 januari) en hopelijk zijn er weer net 
zoveel kinderen als afgelopen vrijdag en mogen wij vele nieuwe leden 
verwelkomen.  Bedankt voor jullie inzet en tot het volgende school-
korfbaltoernooi bij AW.DTV/e-senzaz.com.  

 

Lees je dit nu en wil jij vrijdag ook graag meetrainen? Dat kan, mail dan even naar lstan-
ge@sportserviceamsterdam.nl 
 

 

            De jarigen deze week: 
 
25-1  Yasmin Hofwijks                              8A 
26-1  Hayan Atif                                       5A 
28-1  Jhanick Breidel                                 4A 
28-1  Jenoah Waard                                 1/2C 
29-1  Tracy Owusu                                   8B 
31-1  Bettina Larbi                                    4/5 
31-1  Brooklyn Gravenberch                     3A 
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Jumping Amsterdam 
De groepen 4/5 en 6B zijn donderdag naar Jumping Amsterdam ge-
weest.  
 
We hebben een foto gemaakt met het paard “Jumping”de mascotte. 
En we hebben een tekenwedstrijd gedaan. Toen gingen we naar be-
neden. Daar gingen we de pony’s aaien en borstelen. Daarna hebben 
we de opdrachten gekregen. Toen gingen we naar de springwed-
strijd kijken.Later hebben we te horen gekregen dat De Tamboerijn 
heeft gewonnen. 
Mardenshia en Kiyona uit 6B. 
 
Wij gingen Jumping  Amsterdam geweest . 
We gingen eerst een tekenwedstrijd doen en raad wie wonnen. 
……… wij natuurlijk . En toen gingen we een speurtocht doen. 
We mochten de pony’s aaien kamen en eten geven . 
En toen later op de dag gingen we op de tribune een wedstrijd kij-
ken .  
Odessah en Jay-lee  uit groep 4/5 
 
Het was heel leuk want we deden een speurtochten en een 
tekenwedstrijd.En er was een soort  mascotte een paard.we gin-
gen paarden aaien en voeren. Binnen was het heel mooi.  
Wij gingen tekenenvoor een prijs en de prijs was een voltigecursus. 
 
Groetjes Taha en Armando 

De Galliër’ was op bezoek in groep 6B  
Onze klas heeft een les over een Galliër  gekregen. Het 
was heel leuk. We mochten echte wapens vast houden, 
zoals een zwaard of een speer. En we hebben heel leuke 
weetjes over de Germaanse  Friezen en de Romeinen” 
gehoord. De meneer die ons les gaf (Hans), deed alsof 
hij een Fries was die in het leger van de Romeinen  

wilde zitten. Voor wel 25 jaar. En na die 
 25 jaar zou die dan wel heel erg rijk 
zijn.  
Als hij het tenminste zou overleven. 
Meester Hans, de Galliër  heeft  ons ook 
plaatjes laten zien van bijvoorbeeld  
Nederland in die tijd, 
 
 
Groetjes Sami, 6B 


