
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 
Maandag 2 juni: 
 
Dinsdag 3 juni: Schoolzwemmen groep 5. 
 
Overstap diploma uitreiking groepen 3 na schooltijd 
(15:15). 
 
Woensdag 4 juni:  
 
Donderdag 5 juni: groep 4/5 gaat naar Artis. 
 
Vrijdag 6 juni:  
Een les over het Jodendom voor groep 4. 
 
 
 

Schoolreisje groep 4/5 naar Drievliet 
 
Het was heel leuk op schoolreisje wij waren naar Drievliet gegaan. Er waren 
veel atracties.Maar ik vond de formule-X het leukst.. Ik was heel vaak in de 
Splash geweest.. En we waren wel anderhalf uur in de bus heen en terug. We 
kregen daar ook te eten we kregen patat te eten daar. 
 DE GROETJES Van  Funmi-Asenso. 
  
 
Het was super leuk in Drievliet. 
Er waren verschilende atracties zoals de formule-X en de splash. Ook de 
twistrix is een achtbaan die heel veel rondjes draait 
Meester Joeri  ging in de formule-X we hoorden hem beneden schreeuwen  
het was heel leuk 
GROETJES EMMILIA EKEZIE  
 
Op 26 mei gingen de groepen 4/5 en 5 naar 
Drievliet. 
Het is een heel groot park. 
Er zijn heel veel attracties!!! 
Zoals de formule x,achtbaan, splash en nog 
veel meer!!! 
Tussen de middag hebben we patat gegeten. 
Toen gingen we naar de attracties!!! 
Voor dat we weg gingen hadden we een ijsje gekregen 
GROETEN FOOF UIT GROEP  4/5 
 
We zijn in de Twistrix geweest en in de Formule x al 5 keer. 
En in de Jungle river de splash en in de Waterglijbaan.  
Dit waren Taha en Midas uit groep 4/5. 
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Verjaardagen: 
 

Ouderbijdrage   
U kunt de ouderbijdrage storten op nummer: 2153804 
t.n.v. oudercommissie De Tamboerijn 
Reigersbos 301         1107 EZ Amsterdam 
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Schoolreisje groep 4/5 
 
Luvario in Drievliet.                                                                                                                   
Dinsdag 26mei zijn wij met de groepen 4 en 5 naar Drievliet geweest. Er waren daar veel 
atracties. Er was een Achtbaan. Ik ging er heel veel keren in. Er was een speeltuin. Daar 
was ik in het water gevallen. Toen ging ik in een reuzenrad. Het  was een beetje eng. En er 
was een file.  
   
Hallo ik ben diego. De klas ging naar drieviet op 26mei. Eerst gingen we eten, dan  
gingen we in attracties. En daarna  hadden  we  patat  gegeten. 
En we  gingen in kleine  speeltuin spelen. We gingen in het spookhuis. 
Daarna in de botsauto’s en  in  de  splash. En nog in formule X. 
In mijn vaders groepje zaten Diego-Djemaro-Jayden –Chibi-Cherwin-Luvario 
-Cheraldo-Mohammed-Dennis-Yesser. We gingen ook in een trein en de draaimolen. 
 
Hallo ik ben Noelle . Op  maandag  26 mei gingen we naar Drievliet . Toen we er waren  
gingen  we eerst  eten en drinken . Toen gingen we in een attractie . Ik ging in de formule 
x. Je moet 130 cm zijn en hij ging ondersteboven en ging heel snel. Hij ging 70 kilometer 
per uur. Dat is heel snel. 
 
Hallo ik ben Djemairo.Ik ga vertelen over mijn schoolreisje 
naar Drievliet. Wij gingen met de bus naar Den Haag. Toen 
wij  daar aan kwamen, begonnen wij te juichen. Wij 
stonden in een lange rij met andere scholen. Toen wij aan 
de beurt waren, gingen wij naar binnen. Er waren veel 
attracties. Ik zat in het groepje van Diego, Mohammed, 
Luvario, Cheraldo,bDennis, Chibi. Het was heel leuk, maar 
toen wij in de bus waren, begon het te regenen. 
 

Datum Naam Groep 

29-5 Shannon Slob 5A 

30-5 Jaylen Dap 1/2D 

30-5 Moraigsha Daans 3C 

30-5 Phoebe Wallace 7B 

31-5 Charell Tol 5B 

31-5 Douae Ait Iddouch 5A 

31-5 Ishaida Adjiembaks 5B 

1-6 Precious Sinester 8B 

2-6 Chanelva Lansdorf 5A 

2-6 Zinesh Master 5A 

4-6 Esperanza Foe-Aman 1/2E 



Taartenloterij  
 

De taartenloterij tijdens het  zomerfeest 
was een knallend succes! 
Alle ouders en leerlingen die een bijdrage 
hieraan hebben geleverd willen wij heel 
hartelijk danken voor hun inzet. 
Werkelijk TOP! 

Nieuwe speel-o-theek geopend 
 
Sinds 16 mei is er een nieuwe speel-o-theek geopend in het Ouder- en 
kindcentrum Gaasperdam. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen hier 
verschillend speelgoed lenen, samenspelen met anderen kinderen en spelen 
met ander speelgoed dan thuis. De speel-o-theek is ook een plek waar 
ouders elkaar kunnen ontmoeten, advies kunnen krijgen over spel en 
speelgoed dat past bij de ontwikkeling van de kinderen.  
De kosten van een lidmaatschap zijn €2,50 per jaar voor een gezin met een 
of meerdere kinderen.  
  
Voor meer informatie of vragen bent u altijd welkom in de speel-o-theek.  
OKC Gaasperdam 
Reigersbos 309 
Tel: 06-13981655 
  
Openingstijden 
Maandag 13.30-16.30 uur  
Dinsdag 13.30-16.30 uur 
Woensdag spelinloop 13.30- 16.30 uur  
Vrijdag 13.30- 16.30 uur  
Iedere eerste zaterdag van de maand spelinloop van 13.30-16.30 uur 
 
 

Sportnieuws 

 

Provinciale Zwemwedstrijden 
 
Afgelopen zaterdag 24 mei heeft de Tamboerijnschool meegedaan aan de 
Provinciale Zwemkampioenschappen. 
Ilaisha, Alyse, Gunoor, Ishaida, Mike en Amira hebben fantastisch gezwom-
men. De vader van Mike en de moeder van Amira hebben het team begeleid. 
Amira hadden we 's middags om één uur opgebeld, omdat een van de andere 
zwemmers ziek was geworden. Ondanks dat het zo laat was waren ze toch 
snel op de trein naar Heerhugowaard gestapt en net op tijd aangekomen. 
Eerst een estafette, waar we aanvankelijk op de eerste plaats lagen, maar 
helaas die plaats hebben we niet vast kunnen houden. Daarna de borstcrawl, 
vervolgens de rugcrawl en als laatste een ludieke estafette. Eerst de bal 
vooruit duwen, dan overspelen, onder een mat doorduiken en met een flexi-
bele buis een pilonnetje van de kant slaan. Het vergde heel wat inspanning. 
Rond 19:30 uur de prijs uitreiking en toen snel naar huis. Dit jaar zijn wij op 
de 7e plaats geeindigd. 
Geweldig dat er zo veel ouders zijn die er toch maar weer voor gezorgd heb-
ben dat de kinderen hieraan konden meedoen. 
 
Meester Hans 

 




