
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Agenda: 
 
Maandag 12 mei:  
Schooltuinen groep 6A en 6B 
 
Dinsdag 13 mei:  
Schoolzwemmen groep 5. 
Schooltuinen groep 6C 
Woensdag 14 mei: Groep 4/5 gaat naar het 
Scheepvaartmuseum. 
 
Donderdag 15 mei: 
 
Vrijdag 16 mei:  Groep 4A en de groepen 8  
gaan naar Artis.  

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

Overstap 
 
 
De ouders van groep 3 kunnen het Overstap boek-
je10 ophalen bij juf Joyce. 

de TamTam van 9 mei #32 

Fietsexamen van groep 8 
 
Hoi, ik heet Jaleesa  
De groepen  8a en 8b hebben het fietsexamen ge-
daan. Ik vond het best wel makkelijk, maar er wa-
ren ook mensen die daar stonden, een soort van 
post, daar moest je soms stoppen want de meeste  
kinderen gingen snel fietsen. 
We moesten op een rode Amsterdamse fiets, er 
waren ook iets kortere kinderen en die moesten 
op een kinderfiets.  Ik hoop dat iedereen is ge-
slaagd. En je mocht maar 11 fouten maken maar 
onze meester zei eerst dat je maar 6 fouten mocht 
maken. Ik vond het een leuke ochtend, we krijgen 
de uitslag pas over 2 weken. Dat was mijn verhaal 
over het fietsexamen. Doeii  groetjes Jaleesa xx 
 
Hoi, ik heet Yasmin en de groepen 8, hadden 8 
mei fietsexamen gehad. Je moest de borden wel 
kennen en de pijlen volgen, anders verdwaalde je. 
We kregen eerst een soort van lesje hoe we 
moesten fietsen. Toen kregen we een hesje met 
een nummer, we moesten wachten tot jouw num-
mer werd geroepen en toen kreeg je een fiets en 
je moest toen fietsen en de pijlen volgen, we ho-
ren pas over twee weken of we geslaagd zijn.  
 
Yasminxx 
 
 

Fietsexamen ,  
 
Hoi, ik heet Arshad 
En vandaag hebben heel veel scholen het fietsexa-
men gedaan. Het was niet zo moeilijk zoals mees-
ter het uitlegde. Je moest je eigen fiets kiezen en 
zoals gewoonlijk had ik natuurlijk de kleinste fiets. 
Je mocht 11 fouten maken maar op het internet 
stond dat je maar 6 mocht maken, dus natuurlijk 
stresste ik me kapot, gelukkig was het niet zo. Het 
jammere is wel dat we de uitslag niet echt bepaald 
vroeg krijgen , om precies te zijn over twee weken. 
Ik denk/hoop dat ik het wel gehaald heb, dat is het 
enige wat ik nu nog kan, denken en hopen  
 
Dit was mijn verhaal over vandaag , bye, Arshad !  



Verjaardagen: 
 

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.  

Stukjes over de Voorjaarsvakantie 
 
Hallo allemaal, ik ben Shereen. Het was vorige 
week natuurlijk vakantie en daar wil ik wat over 
vertellen.  Ik ben in de vakantie naar Movie Park 
Germany geweest en het was SUPER LEUK! Je had 
daar ook animatiefiguren, ik zal ze even opnoemen: 
Spongebob, DORA!!! Voor de kleuters Diego, 
Wanda van de Fairly odd parents the Teenage mu-
tant ninja turtles en nog veel meer. Het is wel in 
Duitsland. Doei, groetjes Shereen 
 
Hallo allemaal! Mijn naam is Destiny van groep 7a. 
Ik ga wat vertellen over mijn vakantie. Ik ben naar 
het cricketveld geweest in Den Haag. Het was  
Superleuk. Ik ging een wedstrijd bekijken en   
rondlopen op andere velden en spelen. Ik was niet 
alleen, ik was met mijn beste vriend Arshad van 
groep 8a. We hebben lol gehad en gelachen en we 
bleven tot rond 6 uur in de avond. Het was  
superleuk en ik heb genoten, groetjes van Destiny. 
 
 

Bezoek aan het Rijksmuseum door  
groep 3 

Vooraankondiging Taartenloterij 
 
Op het zomerfeest (28 mei) wordt er weer 
een taartenloterij gehouden. Volgende week 
krijgen de leerlingen een brief met naardere 
Informatie mee naar huis. 

Datum Naam Groep 

11-5 Georginio Smith 6C 

11-5 Justin Martosoedarmo 5A 

13-5 Djairen Allen 1/2C 

13-5 Mike Medica 5B 

14-5 Tiara Hunte 4/5 


