
Voorleesontbijt 

 
Aanstaande woensdag 16 april is het zover! 

Dan houden we weer ons jaarlijkse 

voorleesontbijt. Dat betekent dat de 

kinderen op school ontbijten. Intussen wordt 

er voorgelezen. Laten we hopen dat het een 

echt lente ontbijt wordt. 

Natuurlijk moeten de kinderen op 16 april 

thuis niet te veel eten. We hopen dat het ook 

dit jaar weer heel gezellig wordt. 

Kinderen uit de bovenbouw gaan in de 

kleutergroepen en bij de peuters voorlezen. 
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Agenda: 

 

Maandag 14 april: 

Groep 3B naar de Openbare Bibliotheek.  

 

Dinsdag 15 april: groepen 6 schooltuinen. 

Groep 3C naar de Openbare bibliotheek.  

Schoolzwemmen groepen 5. 

 

Woensdag 16 april: Voorleesontbijt.  

 

Donderdag 17 april: 

‘s middags is de school dicht. Vakantie 

tot 5 mei. Brede school gaat WEL 

door. 

 

Vrijdag 18 april: 

Goede Vrijdag. De school is dicht.  

Avontuur: schapen redden 

 
Hallo ik ben Cristiano uit groep 6b.   

Ik ga iets vertellen dat  mijn vrienden en ik dit weekend  

hebben  meegemaakt. Mijn vriend kwam me ophalen om te 

gaan fietsen. We fietsen langs een weiland toen stopten we. 

Mijn vriend Adam vroeg  aan mij of ik  over het hek durfde 

te gaan.  Ja dus! Ik ging over het hek en ik zag schapen in de 

wei en  twee schapen in  een klein slootje. Eén van de twee 

schapen was dood en de andere ging mekkeren.  

 

Dus we gingen naar huis en belden 112, de politie dus. De 

zus van mijn vriend kwam mee naar het weiland. Na een uur  

zagen we een groene auto, we dachten dat die auto  voor 

ons kwam, maar hij stopte niet . Dus ik ging er achteraan  

fietsen maar het was  hem niet. Na twee uur hadden de zus 

van Adam en ik het levende schaap eruit gehaald. Een minuut 

later kwam de politie. Nu zoeken ze naar de eigenaar van 

het schaap. Dit was mijn avontuur! Doei groetjes Cristiano 

uit 6B. 

 

 



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.  

Verjaardagen SpaceScooters in de school 

 

Sinds een paar maanden is de SpaceScooter erg 

populair bij veel kinderen. Leerlingen die een 

SpaceScooter hebben, komen hiermee naar 

school. Dit vinden wij goed, want bewegen is 

gezond.  

 

De SpaceScooter is duur dus nemen kinderen hem 

mee naar binnen. Omdat het er zo veel zijn staan 

de gang vol met de scooters. Dit is onveilig voor 

de vluchtwegen en themahoeken worden 

geblokkeerd. 

Daarom is besloten dat de scooters voortaan 

buiten de school geparkeerd moeten worden. Met 
een goedkoop slot (bij HEMA voor €5,95), kunnen 

ze vastgezet worden aan de binnenkant van het 

hek bij de ingang van de middenbouw en de 

12-4 Funmi Asenso 4/5 

12-4 Nikolas Kotsiou 3A 

13-4 Rachel Sarkodie 4A 

14-4 Lakiesha Geysvliet 6C 

14-4 Rasheeq Parmesar 1/2A 

14-4 Remelcio Landveld 3B 

15-4 Amira Sewradj 4/5 

18-4 Jaelyn Emers 1/2B 

18-4 Jillian Amzand 6A 

18-4 Kevin Tuffour 4A 

18-4 Nataly Leter 1/2C 

18-4 Victor Steele 5B 

22-4 Amana Goelammohamed 6A 

22-4 Gabrielle Esajas 7B 

22-4 Jahiem Groeizaam 1/2A 

23-4 Ashtria Ramnarain 6C 

24-4 Allysha Binda 3A 

24-4 Ryan Affolter 7A 

25-4 Geneva Fernand 8A 

25-4 Mellany Bohr 1/2E 

26-4 Devante Pinas 5A 

27-4 Diya Sahai 1/2

C 

27-4 Jevanty Mayland 3C 

27-4 Joey Affolter 5B 

27-4 Mirchael Lambert 3C 

27-4 Rosdailys Ellis Moreno 1/2B 

27-4 Yarnelle Ramdin 6A 

28-4 Djalishia Amouten 1/2E 

28-4 Guilliano Rother 8B 

28-4 Mike Ormeling 6C 

29-4 Odjani Helmers 7AS 

29-4 Ujjawal Dogra 7B 

1-5 Alysha Heinen 4/5 

1-5 Jaylini Maria Ebbing 1/2E 

2-5 Esmee Leter 3B 

3-5 Jay Rasiawan 2 

5-5 Sherendely Reyes Solano 6C 

7-5 Melissa Redegeld 7A 

8-5 Cherwin Dap 4A 

8-5 Lorenzo Volkerts 7A 



Kunstles in de Hermitage. 
 

De Hermitage heeft uit groep 6 4 kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan 5 

workshops. Deze 4 kinderen hebben talent.  

Helaas zijn er maar 2 van de 4 gegaan.  

Maar deze twee zijn heel enthousiast en willen graag hun verhaal kwijt. Hieronder 

volgt hun verhaal:  

 

Hallo wij zijn Alicia en Danytsha .En wij zijn die twee kinderen. Wij hebben al 4 

lessen gehad. Die lessen waren heel leuk, ze gingen over Chinese kunst. En over 

Chinese dieren die wij zelf mochten kiezen. 

We hebben op stof geschilderd. We moesten leren hoe we met een 

Chinese kwast moest schilderen. Aan de ene kant was het moeilijk maar 

aan de andere kant was het wel makkelijk. Je moest je kwast  losjes 

vasthouden alsof er een kuiken in je hand zit of een ei. Danytsha had een 

boom  gemaakt op het stof en Alicia had grote bamboestokken gemaakt met 

een vlinder .en op het  eind hebben we op kussens gesprongen. Volgende week is 

de laatste les en mogen de ouders kijken wat wij hebben gedaan. 

Groetjes Alicia en Danytsha uit groep 6B. 

 

 

        Proefjes in groep 6B 

Op de donderdag doen we experimenten. 

Deze keer maakten we een vergrootglas. 

maakt het met karton een rietje en doorzichtig folie. 

In karton moet je een gat knippen en er folie om heen zetten. 

Een druppel water maken met een rietje en op het folie zetten. 

En het karton op een papier  met woorden zetten .Wat gebeurt 

er?  

De letters worden groter net als bij een vergrootglas! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voor het volgende proefje heb je nodig: een wijnfles  met rechte 

bovenkanten papier. 

Je scheurt een stukje papier en maakt een propje van. 

Je zet het propje aan de voorkant van de fles. 

En blaast er in.  

Wat gebeurt er?  

Het propje gaat naar  achter en komt  weer er uit. 

Waarom? Je blaast erin en daardoor wordt door de druk van de 

lucht het propje er weer uitgeblazen. 

Groetjes Quireeny en Jeneisha uit 

groep 6B 

 

  

  

  



Hoofdluis 

Helaas er is weer hoofdluis geconstateerd bij een van onze leerlingen. Wilt u als 

ouder zo vriendelijk zijn uw kind thuis goed na te kijken? Alvast bedankt 

Brinkie 

 

Groep 3C is afgelopen woensdag naar Brinkie geweest. Zij hebben daar 

een knuffel knutselles gehad. Ze mochten de konijnen en hamsters 

kammen, aaien en voeren. Daarna hebben ze een mooie kleurplaat 

gekregen die zij met verschillende materialen mochten versieren. Het 

eindresultaat is prachtig geworden! 

Na het pauzehapje mochten de kinderen buiten spelen. Ze hebben niet 

alleen van de speeltoestellen en de zandbak genoten, ze vonden de 

dieren die los liepen ook erg interessant. En dan met name de twee 

pauwen. Hieronder een aantal foto’s. De rest staan op de website.  

 

Oude lakens nodig!!!! 

In de meivakantie wordt er geklust in de dependance. Dit zorgt voor veel stof en 

viezigheid. Om ervoor te zorgen dat niet alle meubels, stoelen en tafels vies 

worden, hebben de leerkrachten van groep 3 oude lakens nodig om de spullen te 

bedekken. 

Heeft u nog oude lakens? Geef ze dan af bij de dependance of bij de  

administratie.   

 


