
IKEA bezoek 
 
Wij zijn vrijdag 7februari naar IKEA geweest. We gin-
gen vragen stellen aan enkele managers, we kwamen 
binnen via de personeelsingang. daarna kwamen we 
boven en moesten we ons inschrijven. Toen kregen 
we een naamplaatje op en werden we opgehaald door 
een van de managers. Hij was Engels, maar hij pro-
beerde ook Nederlands te praten, zoals wij Engels 
probeerden te praten. Als we iets niet snapten dan 
konden we een van onze handen opsteken en dan ver-
taalde iemand het. Dat was wel fijn, want ik snapte 
niet alles! Hij nam ons mee naar volgens mij een verga-
deringzaal, want er waren allemaal tafels aan elkaar 
gezet en er waren allemaal stoelen omheen. Daarna 
mochten we allerlei vragen stellen. Het liefst in het 
Engels  en als je het echt niet wist dan kon je hem ge-
woon in het Nederlands vragen! Toen we klaar waren 
hadden ze ons meegenomen naar een grote zaal waar 
allemaal computers waren,. Het waren een soort van 
kantoortjes, maar dan in een grote zaal, dat als er vra-
gen waren dat je het altijd aan iemand kon vragen. en 
daarna namen ze ons nog mee naar nog een zaal met 
allemaal computers, maar daar waren allemaal mensen 
die de kamers inrichten die je bij de IKEA ziet. Daarna 
gingen we weer terug naar school!!    
 
Luna groep 7a 
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Agenda: 

Maandag 17 februari: Rapportgesprekken groep 8 

Dinsdag 18 februari:  Rapportgesprekken groep 8 
Schoolzwemmen groep 5 
Schooltuinen groep 6 

Woensdag 19 februari:  Rapportgesprekken groep 8 

Donderdag 20 februari:  T-FACTOR 

Vrijdag 21 februari:  Tamtam nr. 23 verschijnt. 
Let op: ‘s middags is 
de school gesloten!! 
 

de TamTam van 14 februari 
Hallo iedereen vorige week vrijdag 
is de leerlingenraad naar Ikea ge-
weest. 
We waren met juf Ingrid, Salwa, 
Chiara, Luna en Didier.  
 
Daar hebben we geleerd hoe de 
werknemers bij Ikea zijn gaan wer-
ken. Maar ook hebben ze verteld 
hoe de Ikea is ontstaan. Maar niet 
alleen dat. De manager was ook 
nog eens Engels. Dus het was best 
wel lastig voor ons. Maar het ging 
wel goed en ook hadden de  
werknemers hun eigen lounge. daar 
eten ze en drinken ze en nemen ze 
een pauze. 
  
Met vriendelijke groeten de leerlin-
genraad. 
 



Verjaardagen: 

 

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.  

Schoolzwemmen: 
Met ingang van 1 februari zwem-
men de kinderen van groep 5A 
mee die al een diploma hebben. De 
kinderen die met een diploma zijn 
begonnen van 5B blijven nu op 
dinsdagmiddag op school. 
Alleen kinderen die aan het begin 
van het schooljaar nog geen enkel 
zwemdiploma bezaten mogen het 
gehele jaar deelnemen aan de 
zwemlessen op dinsdagmiddag. 
Volgende week plaatsen we enkele 
stukjes van kinderen over de 
zwemlessen.  

Hieronder vindt u een bericht van Swazoom:  
 

Kom ook eens spelen bij de Speel-o-theek! 
Een Speel-o-theek is een uitleencentrum van speelgoed.  
 
Het is te vergelijken met een bibliotheek. De Speel-o-
theek is er voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 
tot 12 jaar. 
Een kind ontwikkelt zich spelenderwijs op verschillende 
gebieden. Het materiaal van de Speel-o-theek sluit hierop 
aan. Ook is het speelgoed onderverdeeld naar leeftijd. We 
hebben bewegingsmateriaal als springtouwen  en ballen 
maar bijvoorbeeld ook puzzels. Op maandag, donder-
dag en vrijdag tussen 13.30/14.00-16.30 uur kunt u 
speelgoed lenen voor € 2,50 per jaar. Op woensdag 
is er spelinloop van 13.30-16.30 uur. U kunt dan met 
uw kind(eren) komen spelen met al het speelgoed. De 
Speel-o-theek werkt samen met de opvoedadviseur. Deze 
is op de woensdagen aanwezig. U kunt dan praten over de 
opvoeding als u dit wilt. Ook is het leuk om andere ouders 
te ontmoeten. Voor uw kind is het leuk om met andere 
kinderen te spelen en uw kind speelt met ander speelgoed 
dan thuis. Op school ligt een brochure met meer informa-
tie. Kom gezellig langs op Frankemaheerd! 

  

Datum  Naam Groep 

16-2 Annabel van der Vliet 1/2C 

17-2 Ginayselien Rosalia 3C 

17-2 Mohammed Abbas 3B 

18-2 Dinailey Brunst 1/2C 

19-2 Akeelah Muntslag 3A 

19-2 Jay-Don Linger 6B 

19-2 Precious Osei 2 

20-2 Alyssa Lute 3B 

20-2 Amy Lute 3A 

20-2 Mansur Koampah 3B 

20-2 Myson Lo-A-Njoe 3B 

21-2 Ashley Rigters 7B 

21-2 Djemairo Zweden 4A 

21-2 Rugero Brashuis 5B 

21-2 Shairfanio Etnel 7A 



Afgelopen vrijdag hebben we een bezoek gebracht aan IKEA.  
Het doel van het bezoek was om met elkaar te praten over de toekomst van het bedrijfsleven in Zuidoost. Hierbij kwamen enkele thema’s aan de orde:  

Praktijk op de werkvloer: Welke beroepen bestaan er in uw bedrijf? Wat (voor een opleiding) is daarvoor nodig? Hoe ziet een dag binnen uw bedrijf 
eruit voor de verschillende werknemers? 

Werknemers van de toekomst: Welke kennis en vaardigheden hebben kinderen nodig om in de toekomst een baan te vinden? Denk bijvoorbeeld aan 
het mogelijk toenemende belang van creatief denken, probleemgericht denken, kennis van andere talen en ict-vaardigheden.  Wat mist u in jonge 
werknemers van vandaag? Aan welke kennis en vaardigheden moeten we in de toekomst meer aandacht besteden? 

Relatie bedrijfsleven en basisonderwijs: Wat zouden het bedrijfsleven en basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost voor elkaar kunnen betekenen? Wat 
zouden we op scholen beter moeten aanleveren of doen we juist al goed? Op welke manier kan het bedrijfsleven worden betrokken bij het basis-
onderwijs? 

 
Bij Ikea werden onze leerlingen Didier, Chiara, Salwa en Luna, samen met juf Ingrid en mij, enthousiast verwelkomd door een delegatie van Ikea managers. 
We zijn ontvangen in hun personeelsruimte door Peder Elfving (hij is de deputy store manager), Tonny Appel-Mullenders (zij is HR specialist training and 
development), Sander (hij is verantwoordelijk voor recovery & afvalscheiding) en Jill Hanssen (zij is de local marketing manager & contactpersoon). Peder’s 
heeft de Zweedse nationaliteit, zijn Nederlands is beperkt dus een deel van het gesprek heeft in het Engels plaatsgevonden. De leerlingen konden dit goed 
volgen en hebben ook een paar vragen in het Engels gevraagd. De bijeenkomst begon met een presentatie over het bedrijf waarbij de kinderen veel vragen 
hebben gesteld. Daarbij zijn de vaardigheden van toekomstige werknemers minder aan bod gekomen. Het was een erg leuk bezoek dankzij het enthousias-
me en de voorbereiding van zowel de leerlingen als Ikea. 
 
De trots en samenhorigheid van de Ikea werknemers vielen op. In dit “familiebedrijf” heerst een open en collegiale werksfeer. Wat daarbij opviel is dat alle 
aanwezigen al vele jaren voor Ikea werken en dat hier weinig of geen sprake is van doorstroom naar andere bedrijven. Flexibiliteit en leervermogen vindt 
men heel belangrijk. Je ziet dat er  binnen Ikea veel interne doorgroei mogelijkheden zijn. Mensen hebben binnen het bedrijf (inc. andere vestigingen/
landen) dus wel verschillende functies gehad. Belangrijke vaardigheden zijn: samenwerken, communiceren, klantgerichtheid en eigen initiatief.  
 
Ikea is al (beperkt) actief op scholen maar wil dit graag uitbreiden. Ze waren erg blij dat we hebben aangeklopt omdat ze al een jaar het idee hebben om 
hun maatschappelijk rol en de relatie met het onderwijs de verdiepen. Zo bezoekt Ikea in het kader van beroepsoriëntatie in meerdere landen middelbare 
scholen om presentaties te geven over het bedrijf. Hier komen ook stages uit voort. Ze hebben in het verleden ook bezoeken van scholen gehad. De me-
dewerkers van Ikea zijn op dit moment met elkaar in gesprek over het aangaan van contacten met het basisonderwijs. Ikea is geïnteresseerd in zowel gast-
lessen, werkbezoeken, meedenken over de relatie bedrijfsleven en basisonderwijs en de technieklokalen. Dat zou voor de Tamboerijn een leuk en nuttig 
contact kunnen zijn. Aan het eind van ons gesprek hebben we dan ook afgesproken om eerdaags contact met elkaar op te nemen. Hopelijk wordt dit ver-
haal dus vervolgd!  
 
Met vriendelijke groeten, ook namens Ingrid Tunnissen,  
 
Joël Beresford, medewerker Sirius 



 
 

Groep 8 begon de Citotoets met een heerlijk ontbijt! 


