
Obs De 
Tamboerijn  
Reigersbos 301 
1107 EZ Amsterdam Zuidoost 
tel.:       020 452 81 56 
E-mail: directie@detamboerijn.nl  

de TamTam van14maart #26 

Hermitage 
 
Op dinsdag11 Maart ging groep 4a naar de Hermi-
tage  
We vonden het super leuk! 
We kregen uitleg van een mevrouw 
Sommige kinderen vonden het saai 
Maar ik zelf vond het super 
O ja heel dom van mij,  
Ik heb  me nog niet eens voorgesteld 
Ik heet yesser kempe uit groep 4a 
We gingen met de Metro heen en terug naar en 
van de Hermitage. 
Het is in Amsterdam ,ga ook eens er naar toe. 
  
Groeten uit groep 4a 
 
Groep  4a ging naar de Hermitage  
Het was op 11 maart er leuk.. 
En we hebben veel leerzame dingen gehoord en 
gezien. 
Voor de deur van 4a hangen mooie vlaggen wat  
wij hebben gemaakt. 
Het was een gezellige dag. 
 
Groetjes Lee-ann 
 

Brede school 
Het tweede blok van de brede school activitei-
ten is al weer bijna afgelopen. Volgende week 
zijn bij de meeste activiteiten de laatste lessen. 
Vanwege twee studiedagen  schuift de laatste les 
van de activiteiten op dinsdag een week op. 
Voor de duidelijkheid staat hieronder alles even 
op een rijtje. 
 
Maandag 17 maart 
De kinderen zijn vrij vanwege een studiedag. De 
lessen van de brede school gaan wel door. Voor 
de kinderen die meedoen aan turnen, techniek, 
tekenen en schilderen en streetdance 5 t/m 7 is 
het de laatste les. 
 
Dinsdag 18 maart 
De kinderen zijn vrij vanwege een studiedag. De 
lessen van de brede school gaan niet door. 
 
Donderdag 20 maart 
Laatste les brede school voor de kinderen die 
meedoen aan karate, tassen maken en streetdan-
ce 4&5 en honkbal 
 
Dinsdag 25 maart 
Omdat de les van 18 maart niet door kon gaan, 
is vandaag de laatste les voor de kinderen die 
meedoen aan muziek, de buurtkrant en voetbal. 
 
Leerlab 
Voor de kinderen die mee hebben gedaan aan 
het Leerlab begrijpend lezen is de laatste les op 
dinsdag 25 maart.  Zij sluiten dan feestelijk af. 
Ook de ouders zijn hierbij welkom! 

Agenda 

Maandag 17 maart Studiedag, de kinde-
ren zijn vrij. 
 

Dinsdag 18maart Studiedag, de kinde-
ren zijn vrij. 

Woensdag 19maart Verkiezingen. Er zijn 
stembureaus in ons 
speellokaal.  

Donderdag 20maart Kangoeroe– reken-
wedstrijd voor de 
groepen 5, 6 ,7 en 8 
 
Klassenlunch voor 
groep 8 

Vrijdag 21 maart De volgende Tam 
Tam komt uit. 

Foutje in verslag  T Factor 
In de Tamtam van 21 februari staat een foutje. De 
winnaars van de eerste prijs bij de T Factor  
moeten zijn: Jaleesa, Tiara, Brenda, Shannon, Roxy 
en Chenelva.  
Sorry Chanelva , dat we jouw naam hadden ver-
wisseld met die van een andere leerling. 



Verjaardagen: 
 

Vervolg Hermitage  
11 maart is groep 4a naar de hermitage geweest . 
Het was heel leuk .we hebben allemaal  heel veel dingen 
geleerd. 
En we hebben schilderijen gezien. 
En we  mochten  ook zelf een schilderij maken en dat was 
een dier . 
ik heb een konijn geschilderd heel mooi en grappig. 
Groetjes van Rachel 
 
Op 11 maart ging groep 4a naar de Hermitage. 
 Het was heel leuk. 
 We gingen als eerst naar een verhaaltje luisteren. 
 Daarna gingen we eten en knutselen. 
 We moesten allemaal in een kring gaan zitten om 
 Over de mooie tekeningen te vertellen. 
 Maryam om uitkiezen. 
 Het was een leuke dag. 

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.  

Hermitage  
 

Dinsdag 11 maart 
Hallo allemaal ik ging met de 
hele groep van juf  Agnes naar 
de Hermitage. 
Daar zagen we een schilderij 
van een kameel. 
De Hermitage juf vertelde 
over de opgegraven schatten 
die zoveel jaren terug 
zijn gevonden. Wij hebben 
zoveel schatten gezien. 
Wij hebben mooie schilderij 
vlaggen gemaakt. 
 
Groetjes Ramzija groep 4a 
 

Toiletten dependance 
De leerlingen van de dependance klagen over de “pislucht” in de jongenstoiletten van de 
dependance. De afgelopen weken hebben de leerkrachten en ik de toiletten regelmatig ge-
controleerd op hygiëne. Zoals u weet worden de toiletten echt elke dag, na schooltijd, heel 
goed schoongemaakt. Maar………………..als jongens naast de pot plassen, expres op de 
grond plassen, tegen de muur aan plassen………...dan is schoonmaken een hopeloze klus.  
Afgelopen week heb ik in alle groepen van de dependance gesproken over die vervelende, 
misselijkmakende “pislucht” en besloten om de meisjes een heel kleine beloning te geven 
voor hun keurige toilet. Nu de jongens nog! Die mogen van mij ook een kleine beloning 
hebben, maar dan moet het toiletgebruik wel veranderen. Ik weet dat uw kind het niet 
doet…………….maar welk kind dan wel????? Ik hoop de dader/of daders een keer te be-
trappen. In dat geval mag hij de toiletten persoonlijk schoonmaken!!!  
 
Wij doen ons best om de toiletten schoon te houden. wilt u, thuis met uw kind bespreken 
hoe belangrijk schone toiletten zijn???  

Datum Naam Groep  

15-3 Jediael Konigferander 1/2D 

15-3 Lee-Ann Read 4A 

16-3 Joanna Hagenaar 1/2A 

17-3 Himesh Fonseka 3B 

17-3 Mirchaella Lambert 1/2A 

17-3 Rish-ci-ell Boschmann 3A 

19-3 Euredise Jampa 7A 

20-3 Haley Kasanwirjo 2 

20-3 Jael Peroti 7A 

   



Schoolzwemkampioenschappen 
 

Zaterdag 22 maart van 13.00 tot 17.00 uur worden de scholieren zwemwed-

strijden gehouden in het Bijlmer Sportcentrum. Vorig jaar  was de Tamboe-

rijnschool kampioen geworden en derde bij de Provinciale wedstrijden. Bij 

de Landelijke zelfs bij de eerste 10. Het vervoer was gesponsord door de 

gemeente Amsterdam. 

Dit jaar verwacht ik niet zo hoog te eindigen, maar we kunnen wel kampi-

oen van Zuidoost worden en mogelijk bij de Provinciale de derde plaats 

weer halen. 

 

Er zijn schoolteams gemaakt van 6 zwemmers. 

2 uit de onderbouw tot en met groep 4 

2 uit de groepen 5 en 6 

2 uit de groepen 7 en 8 

 

Elk team heeft minstens 1 begeleider nodig. Omdat ik dit keer zelf in het 

buitenland ben heb ik een verzoek aan de ouders van de kinderen die mee-

zwemmen of zij de begeleiding in het zwembad willen verzorgen, zonder 

begeleiding mogen we niet deelnemen. 

Wie wil zich daarvoor opgeven? Dit kan bij meester Hans. 

 

Met sportieve groet, Hans van der Steen 

De uitslag van de Cito Eindtoets 
 
Deze week hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de Cito 
Eindtoets ontvangen. Deze uitslag speelt een rol bij de plaatsing op 
hun volgende school. Daarnaast is het advies van de basisschool erg 
belangrijk. De Tamboerijn heeft ook dit jaar een goede score, iets bo-
ven het landelijk gemiddelde.  
 
Er breekt een spannende tijd aan voor de leerlingen van groep 8: in de 
komende drie weken kiezen ze allemaal de school voor voortgezet 
onderwijs, waar ze na de zomervakantie naartoe zullen gaan. 

Klassenlunch voor groep 8 
 
Op donderdag 20 maart blijven alle kinderen van groep 8 over voor 
de jaarlijkse Klassenlunch. Deze lunch is gratis en wordt aangeboden 
door Albert Heijn. De kinderen zullen allerlei lekkere en vooral ge-
zonde dingen eten tussen de middag. Ook voor drinken wordt ge-
zorgd.  
Natuurlijk hoeven de kinderen niet voor overblijf te betalen. De leer-
krachten van groep 8 lunchen met de kinderen. 

Hermitage 4/5 
Wij vonden het heel leuk bij de hermitage voor kinderen. 
En wij hebben heel veel Boeddha beelden gezien en veel zijde. 
Wij hebben ook een vaandel gemaakt en versierd met Chinese kwas-
ten. en met gouden verf. 
En wij hebben een kameel gezien. Wij hadden een rondleiding gehad. 
En  wij hadden schilderijen bekeken met juf Judith en juf Berdien. Ze 
waren heel lief en behulpzaam. Ook hebben we koekjes en drinken 
gekregen.  
 

Groetjes Funmi en Jaylee 

Hermitage 4/5 
Wij vonden het superdupercool. We zagen een kameel en een hert, ze waren 
opgezet. Het leukst vonden wij de Boeddha schilderijen. Er was een coole muziek 
maar ook een beetje eng. Juf Judith en juf Berdien waren super lief. 
De zijden kleren waren heel mooi. De Chinese penselen waren heel erg mooi. 
De wandschilderingen waren heel mooi.  
Groetjes Emmilia & Midas ☺ 
 



Fietsexamen voor groep 8 

 
Op donderdag 8 mei doen de leerlingen van groep 8 mee met het fietsexamen. Het fietsexamen wordt georganiseerd door Dienst Maatschappelijke Ontwikke-

ling van Amsterdam. Het parcours waar de kinderen het examen zullen afleggen heeft de start en finish op het parkeerterrein Langbroekdreef in Amsterdam 

Zuidoost. Het examen vindt plaats in de ochtend van 8 mei, ongeveer tussen 10.00 en 11.00 uur. De kinderen maken gebruik van fietsen die ter beschikking 

worden gesteld door de organisatie. 

 

Om de kinderen voor te bereiden op het fietsexamen wordt in de komende periode de verkeerstheorie herhaald. De kinderen krijgen hiervoor huiswerk en een 

aantal toetsen. Ze kunnen ook thuis oefenen op de computer: via de website www.tussenschoolenthuis.nl kunnen ze zich voorbereiden door te klikken op de 

volgende links: 

► Onder het kopje Fietsexamen voor groep 8 vinden ze de materialen die ze nodig hebben. 

► In het boekje Handleiding leerlingen lezen ze alles over de gang van zaken tijdens het fietsexamen.  

► In dit boekje staan ook de links naar de twee Verkeersexamenspellen waarmee ze hun kennis over de verkeersborden en regels kunnen oefenen. Het gaat  

   om het spel Welk bord hoort hierbij? en het spel Wie gaat voor?  

► Het filmpje fietsexamen AT5 volgt een leerling tijdens het examen en geeft een goede indruk van hoe het Amsterdams examen gaat. 

► In het overzicht borden fietsexamen staan alle borden die bij het examen horen.  

► Onder de link Veilig fietsen: lessen, tips en links staan allerlei weetjes over de fiets en tips om veilig te fietsen. 

Het is verstandig om geschikte fietskleding aan te trekken, zoals een broek, schoenen met platte zolen en eventueel regenkleding. 

 

Het fietsen van het parcours duurt ongeveer 20 minuten per leerling. Tijdens het fietsen van de examenroute passeren de 

kinderen negen observatieposten en observeert één rijdende toezichthouder het fietsgedrag. De toezichthouders zijn er niet 

alleen om te observeren, maar zorgen ook voor de veiligheid. Als een kind verkeerd fietst, dan wordt hij/zij teruggefloten 

en op de juiste route gewezen.  

 

Het fietsexamen test of de leerlingen hun verkeerskennis kunnen toepassen en of ze zelfstandige beslissingen in het ver-

keer kunnen nemen. Doet een leerling het niet goed? Dan krijgt hij/zij een strafpunt. Een leerling kan strafpunten  

krijgen voor:  

► Verkeerstekens niet opvolgen en verkeersregels niet goed toepassen. 

► Geen rekening houden met het gedrag van de overige verkeersdeelnemers. 

► Geen richting aangeven bij het afslaan. 

Bij zes strafpunten is de leerling gezakt. Een week later ontvangen de leerlingen de uitslag van het fietsexamen.  

De geslaagde leerlingen (we hopen natuurlijk dat alle kinderen slagen) krijgen dan hun diploma. 

 

Alleen bij een weeralarm van het KNMI, code geel, gaat het fietsexamen niet door.  

 

U kunt van tevoren met uw kind de examenroute fietsen. U vindt de beschrijving en de plattegrond op de website onder de link  

Plattegronden en beschrijvingen parcoursen. 

 

De leerkrachten van groep 8 


