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Agenda: 

#22 

De Koninklijke Amsterdamsche Zwem-
club 1870  

 

organiseert ook dit jaar weer het schoolzwem-
kampioenschap in Amsterdam-Zuidoost. Het 
kampioenschap vindt plaats op zaterdagmiddag 22 
maart 2014 in het Bijlmer Sportcentrum.  
Een schoolteam bestaat zes zwemmers; twee kin-
deren van de onderbouw (groep 3 en 4), twee 
leerlingen uit de middenbouw (groep 5 en 6) en 
twee leerlingen uit de bovenbouw (groep 7 en 8).  
Om de leerlingen goed voor te bereiden op het 
komend kampioenschap is er gelegenheid om te 
komen trainen. De speciale zwem- 
trainingen vinden plaats op woensdagavond in het 
Bijlmer Sportcentrum van 18.00 – 18.45 uur; de 
eerste training is eind februari.  
De drie beste teams mogen later dit jaar meedoen 
aan het Provinciale kampioenschap schoolzwem-
men en de beste teams daarvan weer aan het Na-
tionale kampioenschap.  
Binnenkort ontvangt u van ons een uitgebreid in-
formatiepakket met posters en flyers. 
Wil je meedoen, laat het de gymmeester weten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
schoolzwemmen@konaz1870.nl 
 

Verjaardagen: 
 

Cito Eindtoets voor groep 8 
Volgende week vindt op dinsdag, woensdag en don-
derdag de Cito Eindtoets voor groep 8 plaats. Hoe-
wel donderdag een studiedag is en alle kinde-
ren dan vrij hebben, moeten de leerlingen van 
groep 8 WEL komen! Ze zijn ‘s middags wel ge-
woon vrij. 
 
Om gezond en gezellig met de Citotoets te beginnen, 
organiseert de school op dinsdag 11 februari een 
ontbijt voor de leerlingen van groep 8. De kin-
deren moeten wel om 8.00 uur op school zijn! Ze 
hoeven niets mee te nemen, de school zorgt voor 
alles. 

Maandag 10 februari:  

Dinsdag 11 februari:  Ontbijt voor groep 8 
om 8 uur op school! 
Cito Eindtoets groep 8 
Schoolzwemmen groep 5 
Schooltuinen groep 6 

Woensdag 12 februari:  Cito Eindtoets groep 8 

Donderdag 13 februari:  Studiedag, Eindtoets 
groep 8 in de ochtend. 

Vrijdag 14 februari:  Creatieve workshop voor 
groep 8 
Tamtam nr. `23 verschijnt. 
 

de TamTam van 7 februari 
Datum Naam Groep  

8-2 Quishaun Simson 6B 

9-2 Brent Adoo  
6B 

9-2 Petar Petrov 1/2 C 

10-2 Danilo Sabajo 1/2 A 

10-2 Harold Poeder 4/5 

10-2 Jaire Monkau 1/2 C 

10-2 Simit Kandel 1/2 B 

11-2 Chinequa Leter 3A 

11-2 Ilaisha Adjiembaks 7 B 

11-2 Yaella Sleur 3 B 

12-2 Aicha Brewster 4/5 

12-2 Alicia Wallace 3 C 

12-2 Joaquin Rellum 2 

12-2 Nadin Natoewal 8B 

13-2 Damian Thakoesingh 5 A 

13-2 Inaysha Goelmoha-
med 

3C 

14-2 Gwendolyn Esajas 1/2 E 

14-2 Nazira Koampah 5 B 



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.  

Hierbij een overzicht van de klassenouders 
van de Tamboerijn: 

   

Mevr. Wjldeboer 
Dhr. E.D. Sabajo 

1/2A angelawildeboer@hotmail.com 
eric.sabajo@gmail.com 

A. Douglas 1/2B anoe6@hotmail.com 
 

Mevr. L. Tejada 
Mevr. D. Waard 
Mevr. S. Bakas 

1/2C lltejadahenriquez@live.nl 
dona_ritha@hotmail.com 
s.r.bakas@hotmail.com 
 

Mevr. L. Fernand 1/2D lolitafernand@hotmail.com 
  

Mevr. L. Fernand 1/2D lolitafernand@hotmail.com 
  

Mevr. Balentien 1/2E natasharonne@hotmail.com 
  

Mevr. N. Wijnschenk 2 n.c.wijnschenk@amc.uva.nl 
  

Mvr. Azu 3A shirley2605@hotmail.com/ 
  

Mvr. Balentien 
Mvr. A. Pengel 

3B nbalentien@hotmail.com/ 
chin73pengel@hotmail.com 
  

Mvr. C.Christopher-Fong 3C fong.christopher@hotmail.com 

Mevr. Blijleven 
Mevr. I. Naarden 

4A blijle01@outlook.com 
l_naarden@hotmail.com 
  

Mevr. Y. Zoutendijk 
Mevr.  J. Bunnik 

4/5 yuklinahue@yahoo.co.uk 
mirjamski@msn.com 

Mevr. J. Valdink 
Mevr. E. Deekman 
  

5A   
e.deekman@hotmail.com 
  

Mevr. M. Breidel 
Dhr. S. Steele 

5B breidel_marcia@hotmail.com 
  
LRU@upcmail.nl 
 

Mevr. B. Sprado 6A biancasprado@gmail.com 
  

Mevr. C. Pfann 
Mevr. M. Kleintranen-
borg 

6B hidalgopfann@gmail.com 
  
maritkk@live.nl 
  

Mvr. D. de Winter 
Mvr. J. Hompert 

6C demas1808@gmail.com 
  

Mvr. D. Arnold-Zaalman 7A cherbibi@hotmail.com 
  

Mvr. A. Hermelijn-
Ramkisoen 

7B shairien@hotmail.com  

Mevr. P. Becker 
Mevr. Eysbroek 

8A pattynorine65@hotmail.nl/ 
arni.roeland@kpnmail.nl 
  

Mvr. Semple 
Mvr. N. Tedjai 

8B milchida@hotmail.com/ 
nataschatedjai@hotmail.com 
  



Bezoek ikea 
 
Volgende week vrijdag gaan de leerlin-
gen van de leerlingenraad (van groep 7 
en 8) samen met Joel (van Sirius) en ik 
naar Ikea. We hebben een gesprek (in 
het Engels) met de hoogste baas, de sto-
remanager, manager personeel en nog 
iemand. Het bezoek staat in het kader 
van “werknemers van de toekomst”, 
onze leerlingen dus. Wat hebben kinde-
ren van nu nodig om in de toekomst een 
baan te vinden. Welke beroepen zijn er 
bij Ikea? Verder wil Sirius onderzoeken 
wat het bedrijfsleven en de basisscholen 
voor elkaar kunnen betekenen.  
Ikea vindt het erg leuk om met ons in 
gesprek te gaan. Wij, de 4 leerlingen, 
Joel en ik vinden dit ook leuk.  

 

Ingrid Tunnissen 

Sport instuif op donderdag 
Afgelopen donderdag is er tijdens de sportinstuif gestolen 
uit de kleedkamers van de gymzaal. Er zijn enkele telefoon-
tjes weg, jassen en schoenen. Dit is heel, heel vervelend.  
De Tamboerijn is hier NIET verantwoordelijk voor, want 
de sportinstuif wordt georganiseerd door het stadsdeel. 
Maar het waren wel leerlingen van de Tamboerijn die hun 
spulletjes kwijt waren. 
 
ADVIES voor alle ouders en leerlingen. Laat NOOIT kost-
bare spullen achter in een kleedkamer. Niet bij de sportin-
stuif en ook niet bij een sportclub. Er zijn altijd dieven die 
kleedkamers afstruinen op zoek naar geld, sieraden en te-
lefoontjes.  
Ik raad ouders aan om aangifte te doen bij de politie.  
 
Het zou jammer zijn als onze leerlingen niet meer naar de 
sportinstuif mogen omdat er afgelopen donderdag gestolen 
is. Als uw kind het leuk vindt, stuur hem/haar dan er wel 
naar toe. Maar vertel uw kind dat hij/zij ALTIJD de spulle-
tjes mee moet nemen naar de gymzaal. Daar is nl. altijd 
toezicht. En………..geld, sieraden en telefoontjes afgeven 
aan de leiding!!  
 

 
Er is weer hoofdluis ontdekt op school.  
 
Wilt u a.u.b. ELKE week het haar van uw kind 
controleren. Mocht uw kind luis of neten heb-
ben, geef dit dan even door aan de leerkracht of 
directie. Bij Etos of het Kruidvat kunt u midde-
len ter bestrijding van hoofdluis kopen. Volg de 
gebruiksaanwijzing goed op en blijf kammen na 
de eerste behandeling met shampoo! 

 
 
 
 
 
Groep 8 op het Bindelmeer College 
Hallo allemaal, wij zijn Tyrsa en Kiona uit 8A. Wij 
zijn donderdag 30 januari naar het Bindelmeer Col-
lege geweest. We hebben daar 4 korte lesjes gehad. 
Het eerste lesje was koken, ik heb toen smoothies 
gemaakt met vers fruit. De tweede les was een kor-
te dans demonstratie waar ze verschillende dansjes 
deden, maar ook beatboxen. De derde les was 
CKV, dat staat voor culturele kunstzinnige vorming, 
we hebben daar 3D letters gemaakt. De laatste les 
was ook erg leuk, Spaans. We moesten het alfabet 
leren en onze eigen naam en onze achternaam spel-
len. Op het laatst kregen we nog een tasje met een 
koekje en drinken. Het was een heel erg leuke dag! 
Groetjes Kiona en Tyrsa 8A 
 
Fakka! wij zijn Nathan en Ebrahim uit groep 8a en 
wij zijn naar het Bindelmeer College geweest. Wij 
vonden het heel saai. Het is best wel een mooie 
school. En het is ook modern ingericht. We kregen 
Nederlands. We hadden wel verwacht dat we iets 
zouden leren. Maar we moesten  in plaats daar van 
flyers maken. Maar ja, dat was ook wel leuk. Wij 
vonden zelf Engels het leukst. En na de Engelse les 
kregen we een tasje met een snack en wat drinken. 
Die dag was ook wel nice!! 
Laters!    
 




