
Agenda: 

 
Maandag 16 juni:  

Rapportbesprekingen. (leerlingen vanaf 

groep 4 zijn ook aanwezig). 

 

Dinsdag 17 juni:  

Rapportbesprekingen. (leerlingen vanaf 

groep 4 zijn ook aanwezig). 

Schoolzwemmen groep 5 

 

Woensdag 18 juni:  

Rapportbesprekingen. (leerlingen vanaf 

groep 4 zijn ook aanwezig). 

 

Donderdag 19 juni:  

Rapportbesprekingen. (leerlingen vanaf 

groep 4 zijn ook aanwezig). 

Groep 6A en 6B gaan naar Artis. 

 

Vrijdag 20 juni:  

Groep 6C gaat naar Artis. 

Groep 4/5 gaat naar Openbare bieb Reigersbos. 

De oudste kleuters uit groep 2 gaan naar Oud 

Valkeveen. 

Groep 8 gaat naar de Olympische Dag. 

De jongste kleuters uit groep 1 zijn vrij!  

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 13 juni #37 

BIJEENKOMST KLASSENOUDERS 

 

Beste klassenouders. 

 

Het schooljaar zit er bijna op. Ik wil nog heel 

graag met jullie om de tafel om te kijken hoe 

het afgelopen jaar is verlopen. En vooral om te 

kijken hoe we volgend jaar verder gaan. 

 

Woensdag 18 a.s. om 8.45 ontvang ik jullie 

graag in het personeelslokaal.  

 

Tot woensdag!  

Ingrid Tunnissen, directeur 

 

(mededelingen) 

 

In Zuidoost helpen we elkaar! 

 
Zoiizo is de buurtmarktplaats voor gratis hulp en spul-

len. Online, gratis en voor iedereen in Zuidoost. 

 

Kijk voor hoe het werkt op de site van Zoiizo: 

 

http://www.zoiizo.nl 

 

Of bekijk de informatie op pagina 3 van deze Tamtam. 

 

 

BETTINA’S MOPPENTROMMEL 

 

Bettina zit in groep 4/5 en bedenkt zelf haar 

moppen. Dit zijn er een paar van:  

 

Wat is het tegenovergestelde van slechterIK? 

 

 

Waarom zijn dino’s gezonder dan draken? 

 

 

Wat was er eerder dan Drievliet? 

 

 

Wat krijg je als je twee Bettina’s op elkaar zet? 

 

(mededelingen) 

 

Swazoom 10 jaar! 

Op 18 juni viert Swazoom haar 10e verjaardag bij buurt-

huis 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! 

slechterJIJ 

Omdat ze niet roken 

Tweevliet en Eenvliet 

Een stapelBettina 

http://www.zoiizo.nl


O u d e r b i j -

drage   

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.  

Verjaardagen Uilenballen ontleden in groep 4/5 

 

Ik vond het cool en vet en ik had een soort kop van een 

rat of een muis en ik had 3 uilenballen gekregen. Ik had 

tanden  van een rat en botten en die bal voelde raar en de 

groeten van Armando. 

 

Ik vond het uilenballen ontleden een beetje vies. Maar 

voor de rest was het vet gaaf! Het allerleukste was dat ik 

bloed met botten had gevonden. Volgende keer iets meer 

bot en iets minder haar.  De groeten van : Su-lin  

 

Ik ben uilenbalen  gaan ontleden nou geloof me dat wil je 

niet mee maken het stinkt! En ik heb er een ontleed en 

die was vochtig maar de wind was een beetje aan het 

waaien dus kleine haartjes vlogen in je mond en dat is niet 

prettig dan heb je haar in je mond en dat wil je niet mee 

maken. 

Het was wel vet gaaf wat een uil uitbraakt maar niet pro-

beren anders braak je ook een uilenbal uit.  

Groetjes Giovanca Hasselbaink  

Datum Naam Groep 

14-6 Ainhoa Gregorio Vargas 1/2D 

14-6 Ebrahim Sharaf 8A 

15-6 Jashmeet Singh 6C 

16-6 Melissa Steele 7B 

16-6 Sevajra Fernand 1/2D 

16-6 William Marinkovic 5B 

17-6 Dylan Sikoti-Nketa 6B 

17-6 Shane Ramdhan 3B 

18-6 Frangkiskos Kotsiou 12/2E 

19-6 Moësha Slijters 4A 



 Buurtmarktplaats Zoiizo 
Geef hulp! 
 
Zoiizo.nl is de online buurtmarktplaats voor en door bewoners uit Amsterdam Zuidoost. Heb je een vraag? Of wil je iets voor een ander doen? Ga naar www.zoiizo.nl 

voor vraag en aanbod van gratis hulp en spullen. 

Denk aan: boodschappen doen, klusjes in en om het huis, opruimen, 

huiswerkbegeleiding, taal leren, schoonmaken, oppassen, hond uitlaten, advies geven, administratie, samen wandelen, tuinonderhoud, samen koken, huis opknappen, huis-

dier verzorgen of samen iets leuks doen. 

 

Neem hulp aan! 

Zoiizo is een initiatief van stadsdeel Zuidoost en wordt mede mogelijk gemaakt door Burennetwerk Amsterdam, buurtcentra en lokale ambassadeurs. 

 

Aanmelden 

1. Ga naar www.zoiizo.nl 

2. Heb je facebook? Log in via de blauwe facebook-knop. 

Of klik op ‘aanmelden’ en vul je gegevens in. 

3. Ga naar jouw e-mail inbox en klik op de bevestigingslink. 

4. Maak een eigen wachtwoord aan en bewaar deze goed. Je bent direct ingelogd. 

5. Je ontvangt de bevestiging van je account per e-mail. 

Geen mail gevonden? Kijk bij je spam of ongewenste e-mail. 

Plaats bericht 

1. Druk op de groene knop ‘plaats bericht’ 

2. Geef aan welke hulp je kan geven of welke vraag je hebt. 

3. Maak een titel en beschrijving. 

4. Plaats een eigen foto. Als je geen foto uploadt dan kiest het systeem een foto uit. 

5. Plaats het bericht. Alleen bezoekers met een account kunnen een bericht plaatsen. 

Reageer 

1. Maak een keuze uit de berichten en open het bericht. 

2. Druk op de groene knop ‘reageer via een privébericht’. Alleen de plaatser van 

het bericht en de redactie van zoiizo ontvangen de reactie. 

3. Of reageer openbaar via ‘aanmelden en reactie plaatsen’. Deze reactie is direct 

zichtbaar. Let op: hiervoor heb je wel een account nodig. Deze maak je direct aan. 

Vragen? 

Mail naar info@zoiizo.nl, stuur een tweet of vraag een medewerker uit het BuurtHuis. 

buurtmarktplaats@zoiizo.nl  

facebook.com/zoiizo.nl 

http://www.zoiizo.nl


Groepsindeling schooljaar 2014-2015 

Volgende week zijn de rapportgesprekken. Vandaag maak ik bekend bij wie uw kind volgend jaar in de groep zit:  

De leerlingen van  

Bianca Steur gaan naar Kalo Naastepad (in de OB hal) 

De leerlingen van groep 2 gaan naar groep 3:   

Dit is of de schakel klas bij Stephanie Bell 

Of naar Nicole Dwasin / Jacaueline Kegler of naar Bianca Steur.  

Deze groepen zitten in onze dependance. 

 

De leerlingen van groep 3 gaan naar groep 4: 

De groep van Sheresha Orie gaat naar Sander de Folter (MB hal) 

De groep van Stephanie Bell gaat naar Agnes Bruinhart / Jacqueline Kegler 

De groep van Nicole Dwasin gaat naar Sabrina Lont 

 

De leerlingen van 

Agnes Bruinhart/ Jacqueline Kegler gaan naar groep 5 en komen bij Sheresha Orie in de klas.  

 

Groep 4/5 van Joeri Oosterhuis blijft bij Joeri en wordt dus groep 5/6.  

De leerlingen van Pieter Zwart / Burnie Boldewijn blijven bij Pieter Zwart en Theo Dernison vervangt Burnie Bolde-

wijn. 

De leerlingen van Sabrina Lont gaan naar Edith Wikkeling/ Bodine Lek 

 

De leerlingen van Annemiek Tortike/ Ilja Vlemmings blijven bij hun juf en worden groep 7.  

De leerlingen van Edith Wikkeling/ Sytze de Vries gaan naar Santoshi van Ee 

De leerlingen van Mark Kempers/ Burnie Boldewijn gaan naar Joyce Enait.  

 

Tot slot: de leerlingen van groep 7 gaan naar 8 en komen in een lokaal in onze dependance:  

De leerlingen van Theo Dernison en Bodine Lek gaan naar Mark Kempers en Jalesa Carter 

En de leerlingen van Shereen Lachman / Sander de Folter blijven bij Shereen en Burnie Boldewijn neemt de taak van 

Sander over.  

 

Mocht u vragen hebben, stel ze dan volgende week aan de huidige leerkracht van uw kind of kom even langs.  

Met vriendelijke groet,  

Ingrid Tunnissen, directeur 


