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Programma Zomerfeest woensdag 28 
mei: 
Voor de taartenloterij kunnen er ‘s morgens 
vanaf 9.30 uur lootjes bij juf Ann van de admini-
stratie gekocht worden. De lootjes kosten 50 
cent.  In de ochtend is er in de klassen en in de 
hallen een programma voor en door de leerlin-
gen. Na 12.30 kunnen de ouders de werkjes van 
de kinderen bewonderen en KOPEN. Denkt u 
eraan dat U vooraf het werkje van uw kind kunt 
reserveren bij zijn/haar leerkracht.  
Anders is het misschien al verkocht.  
De verloting van de taarten zal rond 13.00 uur 
plaats vinden. 
Ook zullen er HOME MADE ijsjes worden ver-
kocht vanaf 12.30 uur. 
 

TOT ZIENS OP 28 MEI 
 
                     Team Tamboerijn 

Zegeltje C 1000 
Spaart u de zegeltjes van C1000 voor de 
handdoeken???? Nee???? Oh, wat fijn want wij 
sparen ze wel. Op die manier kunnen we 
goedkoop aan handdoeken komen. Als u ze 
zelf niet spaart geef ze dan aub aan de leer-
kracht van uw kind of de administratie. Alle 
beetjes helpen!! Alvast bedankt. 
 
Agenda: 
 
Maandag 26 mei: 
Schoolreisje voor de 
groepen 4 en 5. 
 
Dinsdag 27 mei: 
schoolzwemmen 
groepen 5 
Openbare Bibliotheek 
voor de groepen 5A 
en 5B 
 
 
Woensdag 28 mei: Zomerfeest van 12: 00-
15:00 
 
Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag. De 
kinderen zijn dan vrij.  
 
Vrijdag 30 mei: is ook een VRIJE DAG. 
De school is dicht. 

Verslag Olympische dag 
 
Hallo allemaal ik ben Devaily uit groep 8b  
Wij zijn maandag naar Olympische dag geweest. we   
begonnen met een rondje lopen over het veld. iemand 
hield de vlag vast en we moesten in een nette rij staan 
en toen gingen we lopen. onze klas begon met estafette. 
we begon eerst rustig naar de ene kant toe  te rennen 
en dan op de hand tikken van de eerste uit de rij en die 
deed hetzelfde. alleen moest die naar de andere kant 
rennen. Toen kregen we staven. je moest hetzelfde 
doen. alleen moest je dit keer de staven afgeven. 
Ons tweede onderdeel was verspringen. je moest een 
goede aanloop nemen en dan moest je springen. je 
moest zo ver mogelijk komen. Als derde onderdeel kon-
den we kiezen tussen voetbal of hockey. we zouden 
voetballen tegen groep 8a. iedereen koos voor voetbal 
maar we hadden toch hockey gespeeld. Na hockey gin-
gen we hordelopen. dat was grappig en leuk .sommige 
kinderen vielen. We kregen toen een tasje met een ap-
pel en een banaan en een broodje met een flesje water. 
Toen deden we een sprint tegen de gymmeesters. Toen 
gingen we naar een soort van museum waar we in 
groepjes rond mochten kijken je had een kano simulatie 
maar die zat vast je kon keeper spelen door op een bal 
te drukken waar een knop in zat. Daarna hadden we een 
speurtocht met vragen over water en dat vormde een 
zin over water. Het laatste onderdeel waren de lucht 
kussens. Je had een donkere een race en een grote. 
Toen we klaar waren kreeg iedere school een beker en 
vaantjes toen gingen we terug naar school.  
Dit was mijn stukje doei Devaily van groep 8b 
 



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.  

Verslag Olympische Dag 
 
 
Hallo mijn naam is Donisio van groep 8b.Maandag  19 Mei zijn een paar groepen van de 
Tamboerijn naar het Olympisch stadion geweest. Toen we binnen waren gekomen gingen 
we een ceremonie doen .Daarna ging ik met mijn groep het eerste spel spelen en dat was 
verspringen.We deden het een aantal keren en mijn record was 3.70 m,als ik mijn handen 
niet had gebruikt had ik de 4 m gered.Het volgende spel was estafette we gingen eerst  
trainen en daarna  gingen we wedstrijdjes doen tegen me eigen groep,mijn groepje won 
natuurlijk.Het volgende sport was hockey en voetbal,maar jammer genoeg gingen we alleen 
hockeyen en niet voetballen,met hockey werd het gelijkspel.Het volgende spel was horde-
lopen. jammer genoeg waren er een paar kinderen gevallen,ik had de allerhoogste stand 
gekozen samen met Nadin.Daarna gingen we even lunchen.We gingen toen naar het  
Olympische museum waar je kon spelen,monumenten kijken en nog veel meer. 
Daarna  deden we de laatste drie spellen dat was speurtocht ,sprinten en op de spring kus-
sen gaan.Bij de speurtocht moesten we vragen beantwoorden en daar bij die vragen ston-
den letters en bij die letters stonden de goede antwoorden en een van die vragen waren 
goed.Bij sprinten was het erg leuk omdat je dan iedereen versnelde behalve de drie mees-
ters van gym,die waren te snel.We gingen toen in de twee springkussens ,er was een don-
kere en een soort hindernis baantje.En daarna werden de prijzen uitgereikt aan alle scholen 
die er waren.Het was een leuke  dag  
 
Groetjes.Donisio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen: 

Datum Naam Tijd 

24-5 Ernesto Vlaar 6B 

24-5 Jayden Notapawiro 6A 

24-5 Patriciano Blijleven 4A 

26-5 Jeneisha Mayland 6B 

26-5 Sabrina Sharaf 6B 

27-5 Sanjana Gobind 4/5 

28-5 Royston Huiswoud 1/2 B 



Entreetoets is binnen.  
 

De leerlingen van groep 6 en 7 hebben voor de meivakantie de entreetoets gemaakt. 
 
*Waarom doen we, net als heel veel scholen, mee met de entreetoets? 
De uitslag van de entreetoets geeft ons een beeld over individuele leerlingen en de hele groep. In het overzicht kunnen we goed zien, waar leerlingen of 
waar de groep nog aan moet werken. We zien waar leerlingen nog moeite mee hebben. De entreetoets is een zelfde soort toets als de Cito eindtoets van 
groep 8. Voor de leerlingen is het dus een oefening, voor ons is het een goed overzicht. 
 
*Wat doen we met de uitslag van de toets? 
De uitslag gebruiken we om te bepalen welke stof we in de komende periode en komend jaar gaan aanbieden aan de leerlingen. Na de toets hebben we 
nog voldoende tijd om bepaalde hiaten op te vullen. 
De uitslag van de toets is absoluut NIET bepalend voor het schooladvies in groep 8, ook niet voor het voorlopig advies eind groep 7. 
Ons advies is altijd op meer gebaseerd, dus nooit naar aanleiding van de uitslag van een of twee toetsen. We kennen uw kind, we weten waar uw kind toe 
in staat is, we kennen de kwaliteiten van uw kind, we weten hoe uw kind scoort op onze methode gebonden toetsen, op repetities, op overhoringen.  
We weten hoe uw kind in de klas meedoet. We kijken ook naar: Goed opletten, huiswerk maken of leren, ambitie, willen leren, inzet, werkhouding, sa-
menwerken, zelfstandigheid, de sociaal emotionele ontwikkeling. Bij ons advies speelt dus heel veel mee. En dit zijn allemaal punten die in het voortgezet 
onderwijs maken of uw kind succesvol zal zijn of niet. 
 
Het Cito advies kan ook afwijken van ons advies als er tijdens huiswerkbegeleiding of bijles wordt geoefend met de entreetoets zelf of met opgaven die er 
heel veel op lijken. Uw kind heeft dan al veel geoefend en wat je vaak oefent gaat meestal goed. In zo’n geval kan de uitslag dus een vertekend beeld geven. 
Uw kind (en u zelf) worden hierdoor op het verkeerde been gezet. De teleurstelling als het niet gaat lukken is dan vaak erg groot, zowel voor uw kind als 
voor uzelf. Het Cito advies wordt op verzoek van u, als ouder, meegegeven. Maar bedenk dat dit advies niet automatisch het schooladvies is. 
 
Als u vragen heeft over het Cito advies of over de entreetoets, dan kunt u komende weken een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De leer-
kracht zal dan naast de uitleg over de entreetoets, meteen de Cito eindtoetsen met u bespreken. Het wordt dan dus al een rapport gesprek zonder een 
rapport. En aangezien de rapport week al over 4 weken is, volgt er na dit gesprek geen rapport gesprek meer. Ouders die geen vragen hebben, worden 
over 4 weken uitgenodigd voor een gesprek. 
 
Tot slot: de uitslag van de entreetoets van groep 6 en 7 wordt NOOIT doorgegeven aan scholen voor voortgezet onderwijs. Sommige VO scholen gaan 
uit van ons advies, sommige scholen vragen daarnaast nog naar de Cito eindtoets van groep 8. 
 
Ingrid Tunnissen, directeur 



Groep 1 van Bianca 
 

De groep van Juf Bianca, de jongste kleuters van de Tamboerijn, zitten op dit moment in het speellokaal. 
Ons speellokaal wordt de laatste week voor de zomervakantie gebruikt voor het afscheidstuk van groep 8. 
Aangezien we een tekort aan lokalen hebben, wil ik de ouders van de groep van Bianca vragen of het mogelijk is om hun kind de laatste week thuis te hou-
den. Dus van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli kunnen de kleuters niet in het speellokaal. Ook als u enkele dagen wel thuis kunt opvangen en enke-
le dagen niet, zijn we al blij, want ik weet niet waar ik 25 kleuters moet onderbrengen gedurende die week. 
Mocht u geen opvang hebben, dan kan uw kind natuurlijk gewoon naar school toe komen. Bianca is gewoon aanwezig, en met een klein groepje kinderen 
kan zij in de hal spelen, of een plekje zoeken in een van de onderbouw lokalen. 
Ik meld dit nu vast, want misschien kunt u tijdig opvang regelen met opa of oma, of een lieve buurvrouw. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Ingrid Tunnissen, directeur 


