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Voorleeswedstrijd Bibliotheek  Reigersbos 
Afgelopen zaterdag, 15-2-2014 heeft Geneva Fernand, 
uit groep 8A , onze school vertegenwoordigd bij de 
Voorleeswedstrijd voor Amsterdam Zuidoost en Diemen. 
Op 23 maart doet ze mee aan de finale van heel Am-
sterdam! 
Elf kinderen vertegenwoordigden hun school en lazen voor 
uit een door hen gekozen boek.  
Geneva was na de pauze aan de beurt. Ze las voor uit 
“Wonder”, geschreven door R.J. Palacio. Ze wilde zo graag 
voorlezen, maar ze moest eerst nog wat vragen beant-
woorden van de presentator. Maar daarna……. introdu-
ceerde Geneva met heldere stem het boek ‘Wonder’, 
waarna ze ging lezen. En ineens …. was ze klaar. Nadat 
iedereen gelezen had, kwam de jury al snel terug! Iedereen 
kreeg een oorkonde en een mooi praatje. ,,Maar” zei de 
jury: ,,Er kunnen maar twee kinderen de winnaar zijn:  
Geneva van de Tamboerijn en Jaimy van Samen-
spel”.” 
De jury  zei over Geneva het volgende:  
,,Geneva zat rustig en stil te luisteren als de andere kinderen 
aan het lezen waren. Op de stoel beantwoordde ze de vragen 
van de presentator bescheiden. Ze gaf een leuke introductie, 
maar toen dat over was, begon het feest! Geneva heeft een 
prachtige stem, een goede dictie en heeft het verhaal expressief 
voorgelezen. De zaal luisterde ademloos. Na haar laatste zin: 
,,Eddie! gilde een van de meisjes”, klapten we allemaal heel 
hard en we wilden eigenlijk dat ze verder las.” 
GEFELICITEERD, Geneva. Op naar 23 maart in de 
OBA op het Oosterdoksplein.  
 

 

Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. 
Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is.’ 
Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en 
ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. 
Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrik-
ken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg.  
Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar 
een gewone school. Auggie is bang dat 
hij niet geaccepteerd zal worden, en hij 
krijgt gelijk.  
Zijn klasgenoten negeren hem en som-
migen beginnen hem te pesten. Maar er 
is één meisje dat zich niet door Auggies 
uiterlijk  
laat afschrikken...  

Maandag  
3 maart 

binnenles  school-
tuinen groep 6A en 
B. 
Rapportgesprekken. 
De schooltandarts 
begint met contro-
leren.  
 

Dinsdag  
4 maart 

Binnenles schooltui-
nen groep 6C 
Schoolzwemmen 
groepen 5 
Rapport gesprekken  

Woensdag  
5 maart 

Rapportgesprekken  

Donderdag  
6 maart 

Rapportgesprekken  

Vrijdag  
7 maart 

Tamtam 25 komt 
uit. 

Cito normen 
De citonormen zijn aangepast. 

Voor begrijpend lezen, spelling en 

rekenen. 
Hierover gaat de bijlage bij deze 

Tamtam. Wilt u deze brief voor 
de rapportgesprekken lezen? 



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.  

De Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870  

 

organiseert ook dit jaar weer het schoolzwemkampioenschap in Am-
sterdam-Zuidoost. Het kampioenschap vindt plaats op zaterdagmiddag 22 
maart 2014 in het Bijlmer Sportcentrum.  
Een schoolteam bestaat zes zwemmers; twee kinderen 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 kam-
pioenschap schoolzwemmen en de beste teams daarvan weer aan het Nati-
onale kampioenschap.  
 
Wil je meedoen, laat het de gymmeester weten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via schoolzwem-
men@konaz1870.nl. 
 
Leerling(naam)…………………………………….. uit groep……. 
Wil mee doen met de zwemkampioeschappen. 
 
De ouder (naam)…………………………..wil helpen bij de begeleiding 
 
Inleveren op school bij de gymleerkracht Hans 
van der Steen 
 

verjaardagen 

REKENTUIN...REKENTUIN...REKENTUIN….de rekentuinen vragen zich af 
waar jullie toch blijven? De plantjes krijgen geen water. Denken jullie aan je 
tuintje. Het heeft echt water nodig , elke dag. Zoek de site op, log in en 
maak de sommen. Zo houd jij je kennis bij en krijgen alle plantjes water. 

Datum Naam Groep 

22-2 Salwa Abdulmahmoud 8A 

26-2 Charita Brewster 2 

26-2 Danytsha Zandgrond 6B 

26-2 Deveny Oehlers 7B 

26-2 Tiony Chesnot 6A 

27-2 Kevin Soekhie 6A 

29-2 Cherilyn Struiken 3C 

29-2 Elahjero van Loon 2 

1-3 Junaysha Williams 2 

1-3 Nancy Rattu 6C 

2-3 Kiyona Martis 6B 

2-3 Viresh Sheoratan 6A 

4-3 Chibueze Tese 4A 

4-3 Dalayshia van Daal 3B 

4-3 Emilio van Dooijeweerd 7A 

4-3 Soraychia Amouten 3B 

5-3 Anna Acheampong 6B 

6-3 Jayson Agu 1/2D 

6-3 Raiyaan Koudjeti 3B 

7-3 Eljhin Bruinendaal 8A 

   



REKENWEDSTRIJD OP 20 MAART 
 

Op 20 maart doet een aantal kinderen van 
de groepen 5, 6, 7 en 8 mee aan de Kan-
goeroewedstrijd. Alle andere kinderen van 
deze groepen maken de vragen in de klas 
met elkaar.  
 
Alle kinderen kunnen op de site 
www.w4kangoeroe  kijken naar het type 
vragen dat gesteld wordt. Er is een oefen-
site, waar de vragen van de voorgaande 
jaren bekeken en gemaakt kunnen worden 
en waar ook de antwoorden te vinden zijn. 
De officiële wedstrijd duurt 50 minuten. 
Wordt vervolgd…… 
 
 
 

……………...NOG 1 WEEK………………….. 
WE HEBBEN NOG 1 WEEK OM KANS TE 
MAKEN OP DE GRATIS VOORSTELLING 
VAN MARTIJN DONDERS  
   oftewel  
                    MENEER B  
De Kinderboekenweek vindt plaats van 1 t/m 12ok-
tober 2014. 
 
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. inde Kinderboekenweek 2014 !!  
 
Dit is natuurlijk  alleen maar geldig als er 150 ver-
schillende 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 me-
neer B. weet waar de ‘vind ik leuk’ vandaan 
komt. 
Velen  hebben al een berichtje gestuurd 
en ‘geliked’. Dank u wel.  
 
Voor degene die het nog niet gedaan heeft:  ga gauw 
naar de site en ‘like ‘ de pagina en stuur een bericht-
je met de naam van uw kind en de naam van onze 
school.  
 
Alvast bedankt! 
 
Laten we met zijn allen voor de gratis voorstelling 
zorgen. 

 
Leuk voor de krokusvakantie!!! 
                       Taal begint thuis.  
 
De gemeente Amsterdam heeft een website voor 
ouders en kinderen over taal. Mocht u in de kro-
kusvakantie samen met uw kind iets aan de taalont-
wikkeling willen doen, ga dan naar:  
 
Amsterdam.nl/taaltips.  
 
Met deze website kunt u thuis met uw kind aan de 
slag. U vindt er oefeningen en praktische tips. 
Dus, kijk eens op de website, misschien zit er wat 
leuks voor uw kind bij!! 



Vakantie 
 
Het is nu krokusvakantie. Volgende week is de school dicht. Ik wens u allen een heerlijke week 
en tot 3 maart.  
 
Op maandag 3 maart begint de schooltandarts met het controleren van leerlingen.  
 
Op maandag 17 maart en dinsdag 18 maart is de school gesloten. Er zijn dan twee studiedagen 
achter elkaar.  
 
Fijne vakantie  
Met vriendelijke groet 
Ingrid Tunnissen, directeur 

Schoolzwemmen 
 
Hoi, ik ben Anthony. Ik zit in groep 5B. Schoolzwemmen 
daar ga ik over schrijven. We gingen met 25 mensen soms 
27 kinderen. Maar als je 30 keer bent geweest ga je af-
zwemmen. Je moest door het gat zwemmen en duiken. 
Het was leuk tot het afzwemmen. Het was een makkie 
maar eigenlijk werd het moeilijk. Maar toch leuk. Kinde-
ren waren voor hun A, B of C.  
Groetjes, Anthony. 
 

Schoolzwemmen 
 
Mijn naam is Elijah. Ik zit 
in groep 5B. Ik heb mijn 
diploma’s al. Ik hoef niet 
meer te zwemmen. Som-
mige kinderen moeten 
nog zwemmen. Ik kan nog 
niet geloven dat ik mijn C 
diploma heb gehaald. Ik 
moest door het gat.  
Dat was makkelijk. En ik moest nog water trappelen.  
Dat was leuk. Doei. 

T factor 
De T factor was weer een groot succes. Dit jaar konden de leerlingen van groep 3 tot en met 
8 zich opgeven……..nou het liep storm! Wel 84 leerlingen hebben meegedaan.  
En dit jaar hadden we een heel nieuw podium. Dank zij  Danielle en Andre hebben we genoten 
van de prachtige, feestelijke verlichting en schitterende achtergrond en een heuse DJ!!! We 
hebben er van genoten.  
 
Ook dit jaar heeft Rob de Jong de T factor georganiseerd. En net als andere jaren waren de 
optredens grandioos.  
Rob, heel hartelijk dank voor al het werk vooraf en het presenteren van de dinsdag-, woens-
dagmorgen en donderdag middag en avond.  
 
Volgend jaar komt er vast weer een T factor,  
dus jongens en meisjes ga maar vast goed oefenen!! 
 
1e plaats voor Jaleesa, Tiara, Brenda, Shannon, Roxy, Geneva, 
Ghelaysha en Haley 
2e plaats voor Jade 
3e plaats voor Geneva  
De publieksprijs is gewonnen door Jaylee en Jarysa 


