
Agenda: 
 
31-3  start schooltuinen groep 6a en 6B 
 
1-4  start schooltuinen groep 6c 
 
1-4  biebles groep 3a 
 
3-4  biebles groep 3B en 3C 
 
4-4   de nieuwe Tamtam komt uit 

Voorleeswedstrijd  
 
Afgelopen zondag 23 maart deed Geneva Fernand 
uit groep 8A mee aan de kwartfinale van de Natio-
nale Voorleeswedstrijd. De wedstrijd vond plaats in 
Theater van ‘t Woord van de Centrale Bibliotheek. 
Geneva is al voorleeskampioen van De Tamboerijn 
en ook in Amsterdam Zuidoost is zij de beste. In de 
kwartfinale kwam zij de beste voorlezers van heel 
Amsterdam tegen.  
Onder leiding van André Accord zetten 12 voor-
leeskampioenen hun beste beentje voor. Geneva 
was als tiende aan de beurt. Ze had veel fans meege-
nomen en die lieten zich enthousiast horen.  
Hoewel Geneva heel goed voorlas, viel de keus van 
de jury op Jane Gözüm van basisschool De Willi-
brord en op Teuntje Ott van basisschool De Drie-
master. Zij zullen op 9 april meedoen aan de halve 
finale die opnieuw in Theater van ‘t Woord zal wor-
den gehouden.  
Dat Geneva niet alleen goed kan voorlezen, maar 
ook heel goed kan zingen, liet ze na de wedstrijd 
horen. Geneva, we zijn hartstikke trots op je! 
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Biebbezoek 
 
Groep 4/5 ging naar de bieb in reigersbos. 
We gingen lopend. Een mevrouw ging ons naar 
de kinderboeken brengen ieder kind mocht zijn 
eigen boek kiezen . 
Ik heb het boek hugo’s masterplan gekozen.dat 
boek is heel erg spannend.en ik heb dat boek 
nog niet uiten toen gingen we weer naar de 
school. 
dit is gemaakt door odessah 
 
 

Lijn 8 rijdt niet meer 
 
Heey hoi  iedereen ! Afgelopen dinsdag gingen we naar 
het Stadsschouwburg Theater om te luisteren naar 
een verteller. Het verhaal ging over z’n moeder & va-
der en speelde zich af in de 2de wereldoorlog. Zijn 
vader was een joodse onderduiker in een kelder. En 
z’n moeder was een Nederlandse die twee deuren 
naast de onderduiker woonde. Ze waren allebei 
smoorverliefd op elkaar, maar durfden allebei niet de 
eerste stap te zetten. Toen werd er een keer  aange-
beld op de deur van de joodse onderduiker, hij durfde 
niet open te doen want hij dacht dat het een soldaat 
was die hem zou meenemen. Uiteindelijk deed hij de 
deur open en daar stond Hester! (waar hij smoorver-
liefd op was!)  
Ze vroeg of hij 2 kinderen kon brengen naar Zwolle.  
Die kinderen waren joden die ze hadden gered.  
Hoe het verder gaat is geheim :p!  
 
Doei xx Geneva groep 8a.  
 
Hallo iedereen, wij zijn Nathan & Ebrahim uit groep 
8a. En wij zijn naar de voorstelling “Lijn 8 rijdt niet 
meer“ geweest in de Stadschouwburg. In het begin 
wisten we al dat het een leuk verhaal zou worden. Na 
5 minuten  waren we al in het verhaal meegesleurd. 
De man vertelde een verhaal over de jodenvervolgin-
gen in de Tweede Wereldoorlog. Het was een zielig, 
leuk, maar ook spannend verhaal. Het verhaal ging 
over 3 mensen en opgepakte (joodse) kinderen. Een 
van die 3 was de vader van de verteller! Er waren ook 
twee goeie achtergrondmuzikanten bij. 
Dit was ons verhaal ! 



Verjaardagen: 
 
Datum Naam Groep 
 
02-04  Aissam Moattari  7B 

 

02-04  Ishen Ramkisoen  3C 

 

02-04  Y'nuar Maria   1/2D 

 

04-04  Alicia Mijland  6B 

 

04-04  Anmol Singh  7A 

 

Hoera 

 

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.  

Start schooltuinen volgende week 
 
Op maandag 31-3 en dinsdag 1-4 starten de 
buitenlessen van de schooltuinen. 
 
Dit betekent dat vanaf volgende week de 
kinderen van groep 6 elke week naar de 
schooltuinen gaan. 
 
Hiervoor hebben zij nodig: 
• een fiets 
• Kleding die vies mag worden 
• Schoenen die vies mogen worden 
• Een rugtas voor de oogst (wanneer er 

oogst is) 
 
Belangrijk, de kinderen gaan om 8.40 hun 
fiets pakken. Dus kom op tijd.  

Workshops voor ouders 
Op donderdag 27 maart 2014 hebben we voor de eerste keer een workshopavond voor ouders  
georganiseerd. 
Er waren verschillende workshops waaruit de ouders konden kiezen. Het was een gezellige avond.  
De ouders die mee hebben gedaan hebben heerlijk gekookt, coole puzzels gemaakt, geleerd over Ipads, 
luizenzakken versierd, een les interactief voorlezen gevolgd, geschilderd, een les aardrijkskunde gevolgd en 
zelfs gegolfd.  
 
We willen alle ouders en leerkrachten die mee hebben gedaan aan deze avond erg bedanken. 


