
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 
Maandag 9 juni: Pinkstermaandag. De school 
is gesloten 
 
Dinsdag 10 juni: geen schoolzwemmen groep 5 
Groep 6C gaat naar de schooltuinen. 
 
Woensdag 11 juni: 
 
Donderdag 12 juni:  
Groep 6C gaat naar NEMO 
 
Vrijdag 13 juni: De nieuwe TamTam verschijnt. 
Rapportenbriefjes gaan mee naar huis. 
 
 

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

de TamTam van 6 juni #36 

Zomerlezen met de VakantieBieb 

Of je nu op vakantie gaat of lekker thuis blijft. In de 
VakantieBieb vind je een leuk leespakket voor het 
hele gezin. 
 
• romans & thrillers 
• kinderboeken  
• tijdschriften  
• reis- en taalgids 
 
Download de gratis app vanaf 1 juli op je tablet of 
mobiel. Lezen met de Vakantiebieb kan van 1 juli t/m 
31 augustus. 
 
Je kunt je nu al opgeven op de website van de vakan-
tiebieb: www.vakantiebieb.nl 

 
Schoolreisje kleutergroepen 
 
Vrijdag 20 juni gaan de oudste kleuters uit groep 
2 op schoolreis naar speelpark  “Oud Valkeveen” 
de jongste kleuters uit groep 1 zijn deze dag vrij!! 
 
Woensdag 25 juni is er een feestdag op school 
voor de jongste kleuters uit groep 1, de oudste 
kleuters uit groep 2 zijn deze dag vrij!! 
 
Denkt u er wel aan dat de ouderbijdrage moet zijn  
betaald. 
 
 

(mededeling) 
Swazoom 10 jaar! 
Op 18 juni viert Swazoom haar 10e verjaardag bij 
buurthuis Gein tussen 14::00 en 18::00. U kunt 
meedoen aan allerlei leuke activiteiten: muziek, 
dansen, voorstellingen, schminken en natuurlijk 
een hapje en een drankje. Kom langs en vier met 
ons mee! 

Sportnieuws 
 
Op donderdag 19 juni doet de Tamboerijn-
school mee aan het beach-soccer voetbal-
toernooi voor de basisschoolleerlingen uit de 
groepen 5 en 6.  
We vertrekken met twee teams naar de Dam 
om 11:30 uur en komen rond 16:00 uur weer 
terug, we hopen met veel prijzen. Vorig jaar zijn 
we eerste en tweede geworden, hopen dat het 
dit jaar weer zo goed gaat. 
 
 
 



Beste ouders 

 

Zoals u waarschijnlijk al weet is er twee weken geleden op school ingebroken. De 

deuren van onze entree zijn vernield. Het raam bij meester Pieter is geforceerd. 

Heel, heel vervelend!! We hebben dus schade aan het gebouw en er zijn spullen weg.  

Helaas hebben de dieven een aantal enveloppen van de fotograaf (met geld erin!!) 

gevonden. De enveloppen waren natuurlijk achter slot en grendel opgeborgen.  

We hebben aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft sporenonderzoek gedaan, 

dus we hebben goede hoop dat de dieven worden gevonden.  

 

In de tussentijd hebben we contact opgenomen met de fotograaf. Hij heeft nieuwe 

enveloppen gebracht. We hebben ook per klas voor bijna alle kinderen kunnen ach-

terhalen welke enveloppen gestolen zijn. We weten dus voor de meeste kinderen wie 

er wel of geen envelop met geld heeft ingeleverd. En we weten inmiddels ook bij de 

meeste kinderen welke bestelling er is aangegeven.  

Deze ouders krijgen nu opnieuw een envelop, met het verzoek om dezelfde bestel-

ling te doen als enkele weken geleden. U hoeft dit keer natuurlijk GEEN geld in de 

envelop te doen.  

Ouders die de envelop na de inbraak hebben ingeleverd hoeven geen nieuwe bestel-

ling te doen, want die enveloppen zijn inmiddels bij de fotograaf.  

 

Ik vind het heel vervelend dat er is ingebroken. Ik vind het ook heel vervelend dat 

ik ouders opnieuw moet vragen om de bestelling te doen. Mijn excuses daarvoor!  

Aangezien we over een paar weken zomervakantie hebben, hoop ik dat u de envelop 

zo spoedig mogelijk inlevert bij de leerkracht van uw kind. Ik hoop dat de fotograaf 

de foto’s nog voor de vakantie kan aanleveren.  

 

Nogmaals mijn excuses voor het ongemak en alvast dank voor uw begrip!  

Met vriendelijke groet, 

 

Ingrid Tunnissen, directeur 

 

 P.S De fotograaf is vergeten om de enveloppen voor de leerlingen van Joyce Enait 

te brengen. De leerlingen krijgen die dus iets later. Sorry voor het ongemak!  

Schakel klas in groep 3  
De ouders van de leerlingen van groep 2 hebben onderstaande brief ont-

vangen.  

 

Volgend schooljaar gaan er ongeveer 60 tweede groepers naar groep 3.  

Voor groep 3 hebben we de toezegging gekregen dat we een “schakelklas” 

mogen maken. Voor een “schakelklas” krijgen we extra formatie en extra 

geld voor de begeleiding van leerlingen die wat moeite hebben met taal. 

Het taalonderwijs in die groep zal een extra boost krijgen, zodat de leer-

lingen in een jaar tijd een flinke stap kunnen maken. Deze stap is nodig om 

het onderwijs in groep 4 en daarna goed te kunnen volgen.  

Volgend jaar komen er dus geen twee grote groepen 3, maar drie groepen 

3:  

Twee groepen van tussen de 20 en 25 leerlingen en een schakel klas met  

maximaal 16 leerlingen krijgen. Ik weet de exacte aantallen nog niet, om-

dat we nog geen zicht hebben op: zittenblijvers uit de huidige groepen 3 

en nieuwe leerlingen die nog ingeschreven worden en leerlingen uit groep 2 

die gaan verhuizen.  

 

Wij zijn erg blij met de schakelklas. Voor de leerlingen is het een enorm 

mooie kans om een grote stap te kunnen maken. Als school krijgen we geld 

voor het maken van deze stap. Zonder dat geld zou dit niet mogelijk zijn.  

Ouders van leerlingen die zijn geselecteerd, worden eerdaags uitgenodigd 

voor een gesprek. Hierbij zal de leerkracht u uitleggen waarom uw kind 

deze kans krijgt.  

In de reguliere andere twee groepen 3, zal de leerkracht natuurlijk ook 

veel nadruk leggen op taal en rekenen. De leerlingen in die groepen krijgen 

het “gewone” aanbod en kunnen dan na groep 3 ook goed meekomen in 

groep 4.  

 

Mocht u vragen hebben, kom dan even langs of maak een afspraak met de 

leerkracht van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Tunnissen, directeur 



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.  

Amsterdam Historisch Museum  
De ouders die bij ons op school Nederlandse les volgen zijn naar het Amsterdams Historisch Mu-
seum geweest. Hieronder leest u wat ze precies gedaan hebben. 
 
 
Op 16 april zijn we naar het Amsterdams Historisch museum geweest met de groep. We zijn met 
de metro daar naar toe gegaan. Het was echt een hele leuke dag voor mij. We kregen een rond-
leiding, ik vond het leukste de schilderijen van het gezin: de vader, moeder en kinderen. Ook zijn 
drie kinderen die zijn overleden maar toch zijn ze geschilderd omdat ze bij deze familie horen. 
Nabila Lyousni 
 
Op 16 april zijn we met school naar het Amsterdams Historisch museum geweest. We zijn door 
een vrouw van het museum begeleid, daar heb ik verschillende schilderijen gezien. Ik vind het 
schilderij van rijke mensen, hoe ze aangekleed waren het mooiste. Mannen dragen kleren met gro-
te kragen die wit zijn, en hoe groter de kraag is, hoe rijker de man is. Dit museum was vroeger 
een weeshuis. 
Samira Zaïtar 

 

Op 16 april zijn we naar het Amsterdams Historisch museum geweest. Het museum staat in het 
centrum van Amsterdam. Daar hebben we les gehad over het museum, dat vroeger een weeshuis 
was. De deftige bestuurskamer van het weeshuis bestaat nog, het is een museumzaal en er is ook 
een cafe. In de zalen is veel te zien, bezoekers komen alleen of in een groep. Wat ik daar erg 
mooi vind zijn de kleine echt leren schoenen en kragen die rijke mensen hadden. Het was een 
leuke dag. 
 
Fahmida Qureshi 

Verjaardagen 

Datum Naam Groep 

6-6 Ghelaysha Liesdek 5A 

6-6 Venitsha Lieverse 5A 

8-6 Layan Al-Mosul 3B 

9-6 Elyah Breidel 5B 

10-6 Gichaira Esajas 6A 

10-6 Malayka Mohammed 1/2B 

10-6 Yaakutu Ahmed 7B 

12-6 Aisha Rameswar 8B 

12-6 Hafsa M’Rabet 4/5 

13-6 Azmeer Abdulkadir 1/2C 

13-6 Jayna Arthur 1/2A 



Schoolreisje naar drievliet . 
 
Gister was het super leuk. 
Er zijn er veel atracties, 
Mijn groepje was met juf hannan  lee-an rachel maizey patricicicano  
We  gingen in de spookhius daar was het heel eng   
En we ging in draaimolen en we gingen in de splas 
We waren erg nat maar het was een beetje eng ik ging schreewen  
Toen gingen we in een leuke trein het ging heel snel  
En we gingen ook in de schip het gaat heel hoog 
Groetjes van maryam 
 
Hallo ik ben Rachel  
Ik ga schrijven over drievliet 
Maandag 26 mei is groep 4a samen met  andre groepen van  de tamboerijn 
Naar drievliet geweest we zijn met de bus gegaan en toen we binnen waren 
zaggen we heel veel atracties ik ben als eerst in de kopermijn geweest het is 
niet zo eng maar weetje wat pas eng is de formule x!  Want het gaat omste-
kop en weetje wat ik wel leuk vind de water splas de eerste is best leuk 
maar de tweede is nog leuker maar voor de rest hebben we wel veel geno-
ten groetjes rachel sarkodie 
  
Hallo ik ben Elizia op 26 mei ben ik naar drivliet gegaan. 
Ik ben eerst gaan eten daarna ging ik in de kopermijn met maryam en 
Juf en daar na naar een speeltuin en daarna gingen we patat eten en ging ik 
met juf Hanan in de trein en toen gingen we in de splash en toen in de uil. En 
in het spookslot is het leuk maar ook eng. Ik was met Lee– Ann geweest.   
Groetjes van Elizia.  

Drievliet 
Dit schrijven gaat over Drievliet. 
Hallo ik ben Mohammed. met groep 4a ging ik naar Drievliet. 
Het was leuk. vooral  bij formullen X We gingen alleen niet spelen. 
We hebben patat gegeten .Sommige kinderen moesten huilen in de hoge 
attractie,want die waren te snel.  
Groetjes Mohammed groep 4a 
 
Hallo ik ben cherwin en ik ben naar drievliet gweest het was leuk 
Er waren ook veel kinderen .Ik ben in de Splas gewees en alle andere attrac-
tie s 
Behalve de Formulle-x . De Formule-x was eng ik durfde er niet in 
te gaan het ging op de kop diego en jayden-a waren ook bang 
luvario was in het water gevallen, hij was kletsnat. 
En een paar kinderen waren in de oktopus gewees 
 We mochten later zelf een attractie kiezen 
Om 4uur  moesten we met de bus naar school. 
Wat een leuke dag was het!!!!!! 
 
Goeien morgen  
Ik ben maizey ik ben 26 mei naar drievliet gegaan het was heel leuk en 
ik.ben in de kopermijn gegaan en de bioscoop geweest.en in de splas  
En ik was nat het was heel leuk en ik ben in de kopjes geweesthet was leuk. 
En ik ben in de volume x geweest. En in de spook huis geweest. 
En ik ben in de reuzerat geweest en in de trein geweest 2keer gegaan 
En in de schip . En ik zat in het groepje van moeshas moeder 
En ik ben in de achbaan geweest en ik heb daar me peet moeder daar gezien 
groetjes van maizey. 
 
 



Hallo, ik ben Jack en ik ben op schoolreis-
je geweest. Het was heel leuk. Ik ging in 
de splash en in de botsauto's. Twee keer 
zelfs! Ik gin in een glijbaan met een bootje, 
want dat moet. En er was een fontein. Ik 
wilde snel in een rondje lopen, maar ik was 
te laat en toen werd ik nat. Dat is het eind. 
 
Groeten, 
Jack (5B) 

Verslag Olympische Sportdag 
1. Wat eet je daar? appel, banaan, broodje kaas, fles water. 
2. Wat mag je meenemen? Je tas met brood. 
3. Wat mag niet? Geld of iets wat vals is. 
4. Wat mag je doen? estafette, voetbal, hardlopen, speur-
tocht, luchtkussen, verspringen. 
4. Ja, het was leuk in de meeste dingen. 
 
Jhade, groep 5B 

Hallo allemaal. 
Ik ben Berat uit groep 5B. Maandag gingen we naar Drie-
vliet. Daar ging ik in de Twistprix. Die ging heel snel en 
draaide veel. Daar ging ik wel 5 keer in. Toen ging ik naar 
de botsauto's. Daar ging ik wel 10 keer in! In de zweefmo-
len leek het alsof je viel. Drie keer was genoeg. Eigenlijk 
vond ik alles leuk!. 
Groetjes,  
Berat uit 5B. 

Drievliet 
 
Vorige week maandag was ik met de klas naar 
Drievliet gegaan. Ik vond het heel leuk en ik ben 
bijna in alle attracties geweest. Ik ben in de For-
mule X gegaan en naar de bioscoop in 5D. Ik 
vond het heel leuk en het leukste stukje in 5D 
vond ik dat de dinosaurus had gepoept en dat er 
water op ons kwam. Charell. 

Verslag van de Olympische sportdag. 
Op de dag van de sportdag was het warm. Maar eer ston-
den veel tafels met water. We gingen rennen, estafette, op 
springkussens, speurtocht, hockey, voetballen en het was 
heel leuk. Bij het springkussen waren er drie soorten: een 
gewone, een disco en een baan waar je door een ton 
moest, over een heuveltje en dan terug. Dat was het leuk-
ste! 
Als lunchpakketje was er een banaan, een appel, een 
broodje kaas en een fles water. Het duurde lang voordat de 
bussen er waren. Het was leuker dan in 2013.  
Groeten van Jessey uit 5B 


