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Olympische sportdag maandag 19 en 
dinsdag 20 mei 
 
A.s.  maandag en dinsdag zijn er Olympische 
sportdagen in het Olympisch stadion.  
 
à er is geen omkleedplek voor de kinderen dus 
kom maandag dan wel dinsdag  omgekleed op 
school. 
à de lunch is verzorgd, maar niet gluten vrij, dus 
kinderen die geen gluten mogen moeten zelf 
iets verzinnen. Natuurlijk kan uw kind altijd iets 
extra’s aan eten meenemen. 
à het programma gaat door, ook bij harde re-
genval is er een alternatief programma. 
 
De kinderen vertrekken om 2 uur weer van het 
Olympisch stadion.  
 
Algemene informatie over het Olympisch  
stadion kunt u vinden op: 
 

www.olympischstadion.nl 

de TamTam van 16 mei #33 

Rooster Olympische sportdagen voor de 
groepen 3 t/m 8: 
 
 

Agenda: 
 
Maandag 19 mei: Olympische sportdag. 
Groepen 6a en 6b naar de schooltuinen. 
 
Dinsdag 20 mei: Olympisch sportdag (voor het 
rooster van wie op maandag gaat kijk hiernaast). 
De groepen 8 gaan naar de bibliotheek. 
Groep 6C naar de schooltuinen.  
Schoolzwemmen groepen 5: survivalzwemmen. 
Groepen 3A en 3B gaan naar Artis.  
 
Woensdag 21 mei:  
 
Donderdag 22 mei: groep 3c gaat naar Artis. 
                                  Groepen 2 gaan naar een 
voorstelling in het muziekgebouw ‘Gebroeders Kist’ 
 
Vrijdag 23 mei: 
 
 

Groep dag 

3a 19 mei  

3b 19 mei  

3c 19 mei 

4a 20 mei 

4/5 19 mei 

5a 19 mei  

5b 19 mei  

6a 20 mei  

6b 20 mei  

6c 19 mei  

7a 20 mei 

7b 20 mei 

8a 19 mei  

8b 19 mei  
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Verjaardagen 

Fietsexamen 
 
Op donderdag 8 mei deden de leerlingen van  
groep 8 mee met het fietsexamen.  
Alle leerlingen zijn geslaagd!  
Hartelijk gefeliciteerd! Het is erg belangrijk 
dat de kinderen weten hoe ze zich in het 
drukke Amsterdamse verkeer behoren te 
gedragen. 

Speel-o-theek 

De Speel-o-theek is gevestigd in het OKC Gaasperdam (Reigersbos 309). De Speel-o-theek is een plek 
waar ouders en kinderen van 0 tot 12 jaar speelgoed kunnen lenen en waar kinderen samen kunnen spelen 
en waar ouders advies kunnen krijgen over spel en speelgoed. Lidmaatschap: 
De kosten per jaar voor een gezin met een of meerdere kinderen is €2,50.  
Openingstijden: Maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30-16.30. En: iedere woensdag spelinloop van 13.30-
16.30. En : iedere eerste zaterdag van de maand spelinloop van 13.30-16.30. 

Zomerfeest 28mei 
 
Behalve de taartenlootjes, worden er ook weer 
werkjes van de kinderen verkocht op woensdag 
28 mei. 
Wilt U er zeker van zijn dat het werkje van uw 
kind er nog is, als u het gaat kopen, dan kunt u 
het werkje vooraf reserveren bij haar/zijn leer-
kracht. 

Datum Naam Groep 

17-5 Amin Wallerlei 5B 

17-5 Solisa Julen 4/5 

19-5 Jazz Ramdhan 1/2 A 

19-5 Ocean Kuster 5A 

21-5 Gurnoor Singh 6B 

22-5 Jesaja Bable 6B 

23-5 Danielle Kyei 3C 

Wie goed doet……. 
 
SBS 6 zendt 24 mei een programma uit met 
bovenstaande titel. Enkele kinderen van de 
Tamboerijn hebben meegewerkt aan het pro-
gramma. Het idee was om iemand te intervie-
wen, die geregeld iets goeds doet voor een 
ander. 
SBS omschrijft het programma als volgt: Als je 
goed doet voor een ander, word je daar zelf ook 
gelukkiger van. In Wie goed doet... gaan wij op 
zoek naar bijzondere mensen die altijd voor ie-
dereen klaar staan en zich belangeloos inzetten 

voor anderen. 

Het programma wordt gemaakt door Renate 
Verbaan.  

 Eierdozen 
 
 
Beste ouders, 
 
 Voor een speciaal  
 project op school wil  
 ik vragen of u eierdozen  
 (zoals op de afbeelding  
 hiernaast) thuis heeft en  
 of u ze mee wilt geven aan uw kind(eren). 
 Afgeven mag in de bovenbouw aan juf  
 Shereen(gr. 7A) of meester Santoshi (gr. 8A). 



Hallo, ik ben Kesia.  
Ik ga vertellen over het Chris-
tendom. Er was een mevrouw, 
die veel heeft verteld. Deze 
juffrouw heet Jessica. Ze had 
beeldjes meegenomen. Ze liet 
ook foto’s zien van kerken en 
kruizen. Ze had een Bijbel bij 
zich om ons te laten zien. Ze 
heeft verteld dat Christus aan 
het kruis is gestorven voor al 
onze zonden. Dit was mijn 
verhaal. 
 
Kesia, groep 5B 

 

Hallo Allemaal. Ik ben Leslie uit 5B. Ik heb 
een verslagje geschreven over de les van 
de Viking. Meneer Hans kwam ons vertel-
len over Vikings. We hebben veel geleerd. 
Hij heeft ons een sprookje over Assepas-
ser verteld en daarna kwam het verhaal 
over Assepoester. En misschien denk je 
dat de Vikings slechte mensen waren, 
maar dat is niet zo. Zo, dit is mijn verslag. 
Groet, Leslie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze foto sta ik met de Viking. Jahlil 
heeft een gevaarlijk mes in zijn handen. 

GROEP 5B MET DE VIKING OP DE FOTO 

CHRISTENDOM 
 
De klas en ik zijn naar een soort 
voorstelling geweest. Het was een 
geweldige les. Het ging over het 
Christendom. Het Christendom is 
een geloof van de christenen. Het 
begon leuk, maar later was het heel 
zielig voor de mensen die het ge-
loof niet mochten volgen. Want als 
ik niet geloof is het ook niet goed 
voor mijzelf. Dus als je nou een 
geloof hebt of geen geloof, leef 
goed met mensen want dan ben je 
goed. Er zijn ook andere geloven, 
zoals Christendom, Joden, Turkse 
geloven enzovoorts. Er zijn er nog 
meer maar ik weet ze niet meer. 
De Joden hebben zwaar geleden. Ik 
ben Loena en ik zeg: leef goed met 
andere mensen. 
 
Loebna, groep 5B. 

HET CHRISTENDOM 
 
We kregen een les over het Chris-
tendom. We hebben veel geleerd. 
Bijvoorbeeld over een doopjurk. 
Een doopjurk gebruiken ze voor 
dopen. Soms krijg je na het dopen 
een kaars mee en die moet je op 
speciale momenten aansteken. Bij-
voorbeeld bij een trouwerij. Of als 
je een kind hebt. Er waren ook een 
soort steentjes en ik vond ze naar 
vanille ruiken. Ik vond ze ook een 
beetje stinken naar wijn. Het was 
heel leuk en die mevrouw die de 
les deed sprak goed. Er werden 
veel vragen gesteld. 
 
Jessey, groep 5B 



DE VIKINGEN 
De Viking leefde lang geleden. De Vikin g leefde 
in tenten. Ze hadden altijd een mes mee. Ze 
hadden ook heel lange boten. Maar ze waren 
niet erg sterk. Ze hadden wel hele sterke hel-
men. Ze vochten ook heel vaak op het slacht-
veld en ze droegen ook een soort jurken. Ze 
hadden ook altijd een schild.  
SELMA, groep 5B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier staan wij bij de Viking. 

CHRISTENDOM 
Jezyus werd aan een kruis gehangen, want ze 
dachten dat hij een duivel was. Voordat hij 
aan het kruis werd gehangen hebben ze hem 
met een zweep geslagen. Hij had een hoed op 
waar punten aan zaten. Toen de vrienden van 
Jezus ontdekten dat hij dood was waren Ma-
ria en zijn vrienden heel verdrietig. 
Jhade, groep 5B 

SURVIVAL ZWEMMEN 
Aanstaande dinsdag krijgen onze 5e groepers een speci-
ale zwemles tijdens de schoolzwemlessen: survival 
zwemmen.  
Het is de bedoeling, dat de kinderen extra kleding mee-
nemen, die tijdens het zwemmen gedragen moet wor-
den. Wat moet uw kind dinsdag meenemen? 
Badje 1, 2 en 3: een t-shirt met korte mouwen die 
over de schouder lopen. 
A-baan: een t-shirt met korte mouwen die over de 
schouder lopen, een korte broek die niet naadloos aan-
sluit op de huid en een paar schoenen (plastic, leer, 
sportschoenen mogen, maar er moet wel een echt zool 
onder zitten). 
B-baan: een t-shirt met lange mouwen, een lange 
broek (een legging of driekwart broek is niet toege-
staan) en een paar schoenen (zie A-baan). 
C-baan: een t-shirt met lange mouwen, een regenjas of 
jas met lange mouwen, een lange broek en schoenen 


