
Toen we aankwamen kregen een warm wel-
kom. We gingen naar de hooi kelder om elkaar 
beter te leren kennen. 
We kregen chips en limonade. En daarna gingen 
de paarden paardensnoep geven. We gingen 
hooi geven aan de paarden.  
Daarna gingen paardrijden. We deden bijvoor-
beeld de vlag dat is linker been op het paard 
rechter been in de lucht. Het nep paard heet 
Hector en het echte heet Nozem. De manege 
heet Equito. Ik ben ook in galop gegaan. Dat 
was heeeeeel leuk. 
 Jay-Don.uit 6B.  
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Agenda: Voltigeles in manege ‘Equito’ in de krokusva-
kantie 
 
We hebben een wedstrijd kleuren gewonnen bij Jum-
ping Amsterdam. De 6 leerlingen zijn, onder begelei-
ding van hun leerkrachten en enkele ouders, in de 
krokusvakantie, naar de manege gegaan voor een 
volledig verzorgde middag. Hierbij enkele verslagen.  
 
Voltige les in manege ‘Equito” 
Ik vond het heel leuk en het leukste vond ik galop. 
We gingen ook op een paard staan. We gingen ook 
de paarden voeren en de paardenstal schoonmaken. 
Het paard “Nozem’ was gaaf en cool! 
Armando , groep 4/5. 
   
Hallo allemaal wij gaan schrijven over onze schitte-
rende voltige les die we mee hebben gemaakt. We 
gingen op het paard Nozem staan en we gingen de 
vlag doen, we moesten de stallen vegen en de paar-
den eten geven. Daarna kregen we een paarden helm
( cap) op en we deden ook een warming up. En dan 
moesten we op Hektor oefenen. Hector was een 
oefenpaard. We mochten 
op dat paard kunstjes doen. Hierna gingen we op het 
echte paard Nozem. We vonden het leuk,we gingen 
ook in draf , galop op het laatst mochten we het 
paard een beloning geven. Je moest je hand plat hou-
den, anders eet hij jouw vingers op en dat wil je niet 
hebben. Verder vonden we het super leuk ik wil 
graag nog een keer gaan . Groetjes van Justien  en 
Mardenshia uit 6B. 

Maandag 10 maart Schoolzwemmen 
groep 5 survival 
zwemmen 
Binnenles schooltui-
nen groep 6C. 
Groep 4A gaat naar 
de Hermitage. 
 

Dinsdag 11 maart Groep 6C gaat naar 
de schooltuinen. 

Woensdag 12 maart Groep 4/5 gaat naar 
de hermitage met 
de metro 

Donderdag 13 maart  

Vrijdag 14 maart  



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 schoolzwemkampioen-
schap in Amsterdam-Zuidoost. Het kampioenschap vindt plaats 
op zaterdagmiddag 22 maart 2014 in het Bijlmer Sportcentrum, 
verzamelen 12:00 uur, inzwemmen 12:30 uur. Einde 16:00 uur. 
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 kampi-
oenschap is er gelegenheid om te komen trainen. De speciale 
zwem- 
trainingen vinden plaats op woensdagavond in het Bijlmer Sport-
centrum van 18.00 – 18.45 uur; de eerste training is eind februa-
ri.  
De drie beste teams mogen later dit jaar meedoen aan het Pro-
vinciale kampioenschap schoolzwemmen en de beste teams 
daarvan weer aan het Nationale kampioenschap.  
 
Wil je meedoen, laat het de gymmeester weten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via  
schoolzwemmen@konaz1870.nl 
 
We zoeken nog ouders die de kinderen willen begeleiden, geef u 
op als u toch uw kind komt aanmoedigen. 
 

Wie heeft er thuis oude en/of te klei-
ne kleding??? Wij willen deze kleding 
graag gebruiken voor de ´ongelukjes´ 
op school. Wij zijn met name op 
zoek naar: Broeken, Onderbroe-
ken, Sokken, Legging, Maillots 
 
 

Verjaardagen Studiedagen 
 
Maandag 17 maart en dinsdag 18 
maart zijn er studiedagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen zijn deze dagen vrij, er 
is geen opvang mogelijk. 

DATUM NAAM GROEP 

8-3 Yasmin Razabsekh 7B 

9-3 Josiah Giancola 4A 

10-3 Ninor Amir 4A 

11-3 Ricardo Todorovic 1/2D 

12-3 Desha Menso 7B 

12-3 Mardenshia Baino 6B 

13-3 Noel Agesilas 4/5 

13-3 Samarjeet Singh 3A 

14-3 Shane Kensenhuis 7A 



Schoolzwemmen: 
Maandag 10 maart Survivalzwemmen! 
De kinderen hebben afgelopen dinsdag een 
blaadje meegekregen waarop staat welke kle-
dingstukken zij moeten meenemen. Hier nog 
even een overzicht wie met welke kleding mag 
zwemmen. 
 
Badje 1,2 of 3;  -t-shirt 
Tussenbad;   -t-shirt 
   -korte broek 
A-baan;  -t-shirt  
   -korte broek 
   -schoenen 
B-baan;  -t-shirt met lange mouwen 
   -lange broek 
   -schoenen 
C-baan;  -t-shirt met lange mouwen 
   -regenjas of jas met lange 
mouwen 
   -lange broek 
   -schoenen  
 
 

Beste ouders, 
het is alweer bijna lente en dat betekent dat de kleu-
ters weer veel buiten gaan spelen. Maar bij het klau-
teren, koprollen, rennen, fietsen en kliederen in de 
zandbak, worden kleuters nogal eens vies, en gaat er 
helaas weleens iets kapot.   
Daarom ons verzoek om uw kind niet de aller-
mooiste kleren aan te trekken.  Zo kunnen de kin-
deren onbezorgd spelen.  
 
Vriendelijke groet,  
de leerkrachten van groep 1 en 2.  
 
 
 
 
 
 
 

Workshops 
Op donderdagavond 27 maart zijn er diverse work-
shops waaraan u mee kunt doen.  
De avond bestaat uit 2 rondes. Ronde 1 start om 
18.00 uur, Ronde 2 om 19.00 uur. Om 20.00 uur is 
de avond ten einde. 
Maandag krijgt uw kind een brief mee met meer in-
formatie. 
 
Om u een idee te geven: u kunt koken, schilderen, 
sporten e.d. 
Houd u de 27e vast vrij? 

Bezoek aan het  Bijlmerparktheater 
De ouders die de Nederlandse lessen vol-
gen, hebben een bezoek gebracht aan het 
het Bijlmerparktheater. 
 
Op 7 februari om 9.30 uur gingen we met 
mijn klasgenoten naar het Bijlmerparkthe-
ater voor informatie over het gebouw. Ik 
was blij met het bezoek. 
Amina El Ouaryaghli 
 
Ik heb het leuk gevonden. Het theater is 
een mooi gebouw met grote ramen. San-
dra heeft ons een rondleiding gegeven. 
Musrat Bano Malik 
 
We zijn ook naar de grote zaal geweest. 
Er waren veel stoelen, het theater is er 
naast. Op het eind was de koffie klaar 
voor ons. We hebben lekker met elkaar 
gezeten en koffie gedronken. Ik was blij 
daar te zijn, het is de eerste keer naar een 
theater in Nederland ... en dit was niet de 
laatste keer. 
Nabila Lyousni 
 
Ik vond dit heel leuk om te zien. Vooral 
om te weten dat kinderen in de vakanties 
bezig kunnen zijn met activiteiten en ook 
om nieuwe vrienden te maken. 
Juliana Akowuah 


