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Brede school  
 
Vandaag hebben alle kinderen die zich 
hebben ingeschreven voor een activi-
teit van de brede school een plaatsings-
brief mee naar huis gekregen. In deze 
brief staat vermeld bij welke activiteit 
uw kind is ingedeeld. Ook kunt u in 
deze brief lezen wanneer en waar de 
activiteit wordt gegeven. De lessen 
beginnen volgende week maandag 7 
april.  
Er hebben zich zo veel kinderen aange-
meld dat niet alle kinderen geplaatst 
konden worden. Deze kinderen staan 
op de wachtlijst. 
Wij verwachten dat kinderen altijd aan-
wezig zijn bij een activiteit. Mocht uw 
kind om een dringende reden of van-
wege ziekte niet aanwezig kunnen zijn 
bij een activiteit, zorgt u er dan voor 
dat uw kind is afgemeld bij de leer-
kracht, administratie, Juf Marjan of juf 
Martine. 
 
We wensen alle kinderen heel veel ple-
zier bij hun nieuwe activiteit. 
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Agenda 
 
Maandag 7 april: Schooltuinen groep 6A 
en 6B 
 
MR vergadering ‘s avonds. 
 
Dinsdag 8 april: Schooltuinen groep 6C. 
Schoolzwemmen groepen 5. Afzwemdag 
A en B.  
 
 
Woensdag 9 april: Groep 3C naar Brin-
kie. 
 
Donderdag 10 april: Groep 3A naar 
Brinkie. 
Schoolfotograaf 
 
Vrijdag 11 april: Groep 3B naar Brinkie. 
Kunstschooldag groep 8.   
Schoolfotograaf 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op vrijdag 11 april vindt de jaarlijkse Kunstschooldag voor groep 8 
plaats. De leerlingen trekken er dan de hele dag op uit om een mu-
seum, een theater en een concert te bezoeken. De Kunstschooldag 
wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam en is gratis. 
Ook voor een ov-chipkaart wordt gezorgd.  
We hopen op mooi weer en natuurlijk op een leuk, interessant en 
afwisselend programma! 
 
 



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.  

Nationale Pannenkoekendag 
 
Het was 28 maart Nationale Pannenkoekendag. Onze groep was op bezoek 
bij de ouderen in het zorgcentrum Eben Haezer voor het bakken van pan-
nenkoeken. Het was een fijne middag. Voor foto’s kijk gauw op de site 
www.detamboerijn.com 
 
Groetjes, Leerlingen van groep 6A. 
 
Hallo, 
 
Wij zijn : Anouk, Chevanna en Brenda uit groep 6A. 
Wij gaan vertellen over het bejaardentehuis Eben Haezer. 
Wij waren op 28 maart voor de bejaarden pannenkoeken gaan bakken om 
13:30. We waren met de hele groep verdeeld in 3 groepen: bakken, spelletjes spelen en serveren. Het 
was superleuk. Sommige kindren hebben 1, 2 of 3 dingen gedaan.  
 
Hallo iedereen. 
 
Wij gingen vrijdag 28 maart naar het bejaardentehuis in Gein: Eben Haezer. Wij gingen daar bedienen, 
pannenkoeken bakken, spelletjes spelen met de bejaarden. Wij (Kevin, Amana, Tiony uit groep 6A) gingen 
de bejaarden ophalen. Daarna gingen wij naar beneden. We hebben erg ons best gedaan voor de oudjes. 
Het was fantastisch.  

Verjaardagen 

Bruine Armani bril gezocht 
 
Vorige week is een bruine Armani bril kwijt geraakt.  
Mochten jullie/u hem gevonden hebben graag afgeven bij de administratie 

Datum Naam Groep 

9-4 Pamela Marinkovic 3B 

10-4 Allan Owusu 4/5 



Schooltuinen 
Hallo ik ben Ruviënne en ik ga vertellen wat ik bij de schooltuinen heb  
gedaan.  
Ik ben op dinsdag  een april met de hele klas geweest en ik ging op de fiets. 
Ik  heb geharkt in mijn tuintje en dat  heb ik buiten gedaan en ik ging  
aardappelen in de grond stoppen. Ik heb een kas gezien en het was de  
eerste keer dat ik buiten ging werken. Ik ging radijsjes zaaien.  
En er was een voorbeeldtuintje. En ik vond het .Super leuk. 

Verkeersexamen 
 

2 april hebben de kinderen van groep 7 het verkeersexamen gemaakt en 
ik ga er jullie iets over  vertellen. 
Nou we  zaten rustig, maar toen kwam de andere groep 7 bij ons in de 
klas. Dat was proppen met ongeveer 50 kinderen in de klas, maar het 
ging nog net. Eerst begonnen we met twee oefenvoorbeelden en toen 
gingen we beginnen. Op het laatst moest je met tweetallen samen met 
een meester en ging je de foute antwoorden bespreken.  
Op het laatst toen we hoorden dat iedereen geslaagd was, toen gingen 
we heel hard juichen zelfs de middenbouw kon ons horen. 
Dit was mijn verhaal over het verkeersexamen. 
Door: Phoebe uit 7b 
 
Woensdag 2 april hebben de groepen 7 het verkeersexamen gedaan er 
kwam een man in de klas die ons ging uitleggen wat we moesten doen het 
was heel leuk en we zijn allemaal geslaagd en in de gang waren er mensen 
met een ipad en die gingen ons vragen stellen  
Over wie er voorrang krijgt en wat de borden betekenen en verder was 
het heel leuk door Mayo groep 7b        

Schoolfotograaf op donderdag 10 en vrijdag 11 april 
Het is weer zover. De schoolfotograaf komt weer mooie foto’s maken van 
uw kind(eren). 
Wanneer er een foto gemaakt wordt kunt u hieronder vinden. 
 
Donderdag: 
9.00-10.15 foto’s broertjes en zusjes buiten school. 
Bijvoorbeeld een  leerling uit groep 5 + een oudere broer die op de  
middelbare school zit. 
 
10.15 -14.00 foto’s van de groepen 3A,3B,3C,6C,8A en 8B. 
 
14.00-15.15 foto’s van broertjes en zusjes binnen de Tamboerijn.  
De kinderen worden opgehaald. Bijvoorbeeld een leerling uit groep 3 en 
een oudere zus uit groep 5. 
 
 
Vrijdag: 
9.00-14.00 foto’s van de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D, 
1/2E, 1/2F, 2,  
peutergroep ochtend, peutergroep middag, 4, 4/5, 5A, 5B, 
6A, 6B, 7A, en 7B 
 
 



Lente bij Brinkie 
 
Afgelopen vrijdag is groep 2 naar Brinkie geweest. De bokjes en lammetjes waren al geboren, dus het was een mooie start van het thema Lente van de 
aankomende weken. En dat ze dan ook nog dieren sla en wortels mochten voeren was de kers op de taart! Een hele leuke en leerzame ochtend dus. 

Schooltuintjes 
 
Een aantal kleuterklassen hebben een eigen tuintje op de binnenplaats van de school 
gekregen. Vorig jaar zijn daar in de herfst bloembollen in gepland, waardoor de tuin-
tjes nu in volle bloei staan! Deze week zijn daar bollen en zaadjes aantoegevoegd, zo-
dat de tuintjes lekker vol blijven.  


