
Medezeggenschaps raad 
(MR) 
Norbert Degenhart heeft onze 
MR verlaten. Namens alle ou-
ders, kinderen en medewerkers 
wil ik Norbert heel hartelijk dan-
ken voor z'n inzet tijdens de MR 
bijeenkomsten. Dank voor het 
meedenken, dank voor de feed-
back.  
Angelie Rahimbaks, de moeder 
van Mike uit groep 6 van Pieter 
en Burnie, neemt zijn plaats in. 
Zij zal de komende periode de 
MR versterken. Ik wens Angelie 
veel plezier en wijsheid.  

Agenda: 
Maandag 3-2: Schooltuinen groep 6A en 6B 
Dinsdag 4-2: Schoolzwemmen groepen 5 
        Schooltuinen groep 6C 
Woensdag 5-2: 
Donderdag 6-2:  
Vrijdag 7-2: Tam tam 22 komt uit. 
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Ouderbijdrage 
Op dit moment vinden er in sommige groepen allerlei leuke, interessante en 
leerzame uitstapjes plaats. Deze uitstapjes worden bekostigd uit de ouderbij-
drage. Indien u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt of niet volledig be-
taalt, kan uw kind niet aan alle activiteiten deelnemen. De school heeft nl 
geen extra potje om deze activiteiten en uitstapjes voor te schieten of te be-
talen voor kinderen.  
Als u de ouderbijdrage niet kunt betalen, neem dan contact op met Nadia 
Cairo, onze maatschappelijk werkster. U kunt een afspraak met haar maken 
op donderdagochtenden. Op andere dagen kunt u de afspraak via Joyce Im-
mig, Yvonne Liefhebber of Shereen Lachman maken.  
 
U kunt de ouderbijdrage, of het bedrag dat u nog moet betalen storten op 
rekeningnummer  2153804 of contant betalen bij de administratie of de leer-
kracht van uw kind.  
U kunt meedoen aan ons spaarsysteem. Dan krijgt u elke maand een enve-
lopje thuis waar u 10 of 5 euro in kunt stoppen.  
 
Ouders die niet of nog niet het volledige bedrag hebben betaald, vragen wij 
10 euro per uitstapje. Op die manier spaart u ook het bedrag bij elkaar. 
Mocht u vragen hebben, kom dan even langs of mail / bel naar uw klassen-
ouder.  

Te laat komen 
Het te laat komen wordt voor sommige ouders en leerlingen NOR-
MAAL gedrag. Maar te laat komen is NIET normaal. Te laat komen is 
zeer storend voor de leerkracht en de leerlingen. Te laat komen is 
voor uw kind niet goed! Het is niet leuk en uw kind mist een deel van 
de les.  
Zorg er dus voor dat uw kind op tijd op school is. En............. u wordt 
aangesproken op het te laat komen, want te laat komen mag geen 
NORMAAL gedrag worden.   

T-factor 
Op donderdag 20 fe-
bruari vindt onze be-
roemde T factor 
plaats. 20 februari lijkt 
ver weg, maar dat is 
het niet. Voor je het 
weet is het zover, 
dus….Jongens en 
meisjes geef je op bij 
meester Rob, ga goed 
oefenen en zorg dat je 
van de partij bent. Er 
zijn al veel aanmeldin-
gen binnen. Maar nog 
niet genoeg!!!!! 
Ook dit jaar moet onze 
T factor weer een da-
verend succes worden, 
dus DOE MEE!!  



Verjaardagen: 
 
31-01  Naomi Brontsema   6A 

01-02  Chenayka Zandgrond  3C 

02-02  Jarysa Jong    4/5 
02-02  Natasha Ramsaran  2 

03-02  Jacy Visser    3B 
03-02  Kjell Lema Medina        1/2E 

06-02  Desharell Duma         1/2D 
06-02  Giorgio de Winter   2 

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.  

Film Bounty 
Afgelopen woensdag hebben zo'n 90 kinderen 
en enkele ouders/leerkrachten genoten van de 
film "Bounty". De film werd gedraaid in het 
Nieuwe de La Mar theater. 
Na de film was er nog een "meet and greet".  
Dankzij Peter en Mariska Komproe hadden we 
gratis kaartjes. Dus Mariska en Peter…..namens 
al deze leerlingen en ouders: HEEEEEEL harte-
lijk dank!! 

Afscheidsavond groep 8 
De avond stond gepland op dinsdag 1 juli. 
Aangezien veel ouders en leerlingen "keti 
koti" willen vieren is de avond verplaatst 
naar maandag 30 juni. Dus ouders en leer-
lingen van groep 8.............zet 30 juni snel 
in de agenda! 
 

T-Factor!!!! 
Laatste herinnering 
Donderdag 6 februari 
moeten de formulieren van de aanmel-
ding ingeleverd zijn, als je mee wilt 
doen. 

Klassenouders 
Vorige week woensdag was er een bijeenkomst 
van onze klassenouders. 
De aanwezige ouders hebben de lijsten met 
email en telefoonnummers van hun klas gekre-
gen. De klassenouders die niet aanwezig waren 
kunnen de lijst bij mij ophalen of ontvangen de 
lijst eerdaags.  
Helaas merk ik dat er toch nog foutjes in de 
email adressen zitten. Tijdens de rapportge-
sprekken zal ik ouders weer vragen om hun 
email adres te controleren of door te geven.  
de volgende bijeenkomst van klassenouders is 
op woensdag 26 maart.  


