
 
Angstles 
 
Hallo, wij zijn Isaac en Fanisha  en wij  gingen naar een angst les. Daar leer je 
dat je voor je zelf kan op komen en als je voor iets bang bent 
dan leer je dat je niet meer bang hoeft te zijn voor spinnen of 
muizen en dat je voor toetsen niet meer bang bent. Als je 
een onvoldoende krijgt moet je niet bang zijn omdat je van 
fouten kan leren.  Als je voor iets bang bent dan hoef je niet 
weg te rennen. Bijvoorbeeld  spinnen kan je met een bezem dood maken. Wij 
hebben de eerste les geleerd om kinderen beter te leren 
kennen. Wij vonden het heel erg leuk en als je iets wil en 
de mevrouw geeft je iets anders, dan moet je niet bang 
zijn om iets te vragen aan de mevrouw.  
Je mag het gewoon  zeggen. En het is in het Ouder Kind 
centrum in Reigersbos in de buurt van onze school De 
Tamboerijn.  
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Geneva in de kwartfinale! 
 
Op zondag 23 maart doet Geneva Fernand uit groep 8A mee met de 
kwartfinale van het Nederlands Kampioenschap Voorlezen. Ze is al de 
beste van de Tamboerijn en van Amsterdam Zuidoost. Nu neemt ze het  
op tegen voorlezers uit heel Amsterdam en omstreken . De voorleeswed-
strijd vindt plaats op zondagmiddag vanaf 13.00 uur in de Centrale Biblio-
theek van Amsterdam, In het Theater van ‘t Woord.   
We wensen Geneva veel succes! 

 

Aanmelden brede school 
 
Op maandag 7 april start het derde en laatste blok van de brede school. De 
brede schoolactiviteiten worden georganiseerd voor de leerlingen van groep 4, 
5, 6 en 7. 
De leerlingen van deze groepen hebben vandaag  een overzicht van de activi-
teiten en een  aanmeldingsformulier mee naar huis gekregen. Dit formulier 
moet uiterlijk op woensdag 26 maart worden ingeleverd bij de leerkracht van 
uw kind. 
Op donderdag 3 april ontvangt uw kind een plaatsingsbrief of een brief waarin 
staat dat uw kind op dit moment niet geplaatst kan worden en op de wachtlijst 
is geplaatst. 
 

de TamTam van21maart 
Agenda 

Maandag 24 
maart 

• Groep 1/2  en groep 2 
gaan naar de openbare 
bibliotheek Reigersbos. 

Dinsdag 25 
maart 

• Theatervoorstelling voor 
groep 8: “Lijn 8 rijdt niet 
meer”. 

• Schoolzwemmen groep 5. 

Woensdag 26 
maart 

• 8:45 klassenouders 
• Leerlingenraad 12.00-

12.30 

Donderdag 
27 maart 

 

Vrijdag 28 
maart 

• De volgende Tam Tam 
komt uit. 

Overstap groep 3 
 
Beste ouders, 
 
U kunt boekje 6en 7 
omruilen voor boekje 
8 en 9 vanaf maandag 
24 maart bij juf Sher-
een in het hoofdge-
bouw. Of bij de leer-
kracht van uw kind. 



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.  

Kangoeroe rekenwedstrijd 
 
Donderdag 20 maart werd de Wereldwijde W4Kangoeroe wedstrijd gehouden op de Tamboerijn.  
De onderdelen Wizkid en Wizsmart werden gemaakt. De kinderen hadden 50 minuten de tijd om de vra-
gen te maken. Wizsmart voor groep 7 & 8 (en voor klas 1 & 2 vmbo en voor klas 3 & 4 vmbo basisberoeps-
gericht). Wizkid voor groep 5 & 6. 
Wij zijn trots op alle kinderen die hebben meege-
daan aan de wedstrijd, individueel en als duo!  
 
Verhalen: 
 
Ik vond het leuk dat ik voor het eerst mee heb gedaan met de wedstrijd. 
Ook al ben ik nieuw op De Tamboerijn. 
Soms vond ik het moeilijk, maar ik zette gewoon door. 
Ik vond het wel een beetje spannend, maar toch hou ik wel van een uitdaging. 
Groetjes, Dylan uit groep 6b 
 
Hallo wij zijn Cristiano en Brent 
Wij deden mee met de individuele wedstrijd van W4Kangoeroe. 
Het was  best wel moeilijk maar leuk! Er was best wel veel spanning. Er was een jongen die irritant deed en 
die haalde ons uit onze concentratie. We vonden de dobbelstenen som heel erg moeilijk maar je moest ge-
woon de dobbelstenen tellen en er waren veel dobbelstenen om te tellen. 
En dit was ons verhaal groetjes Cristiano en Brent uit groep6B. 
 
Wij deden 20 maart mee aan de kangoeroe wedstrijd. Het was een beetje moeilijk. 
Maar ook super leuk!de som met het varken was lastig. Wij zijn benieuwd wie de winnaar is. 
Dit is ook pas de eerste keer dat wij mee hebben gedaan. En je hebt heel veel concentratie nodig. 
We hadden maar een uur om 25 sommen te maken. Dat is maar heel weinig tijd. 
Met vriendelijke groet Midas en Amira uit groep 4/5 
 
Hallo wij zijn Ernesto en Quishaun wij deden mee met de kangoeroe wedstrijd. Het was heel leuk! En een  
beetje moeilijk. We hebben wel ons best gedaan. Ik zou het toch nog een keertje willen doen . We hadden 
wel veel spanning. maar toch hebben we goed samen gewerkt. En dit was toch maar onze eerste keer. Veel 
groetjes Ernesto en Quishaun. 

Verjaardagen 

Datum Naam Groep 

23-3 Berat Sener 5B 

23-3 Shaili Ramdin 1F 

24-3 Taniqua Hooten 8B 

24-3 Tarik Natoewal 6B 

25-3 Luan Kempe 7A 

25-3 Mayowa Owoeye 7B 

25-3 Sami Abdulmahm-
oud 

6B 

26-3 Esther Mvembe 1/2E 

27-3 Destiny oyer 7A 

27-3 Elai Agu 1/2C 

27-3 Trens Torres 7A 


