
Klassen verhuizen 

 

Wie heeft er zin en tijd om op vrijdag 27 juni een 

muur van een klas te komen schilderen? De verf en 

rollers zijn aanwezig. U hoeft dus alleen maar een uur-

tje te rollen………...en het ziet er weer piekfijn uit! 

 

U zou ons enorm helpen in deze drukke tijd. Kom 

even langs als u tijd heeft.  

Alvast bedankt!  

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

Brede school 

 
Volgende week is alweer de laatste week van de 

brede school van dit schooljaar. De kinderen 

willen natuurlijk heel graag laten zien en horen 

wat zij hebben geleerd. 

Alle activiteiten worden dus weer afgesloten 

met een presentatie/ open les voor ouders. Tij-

dens het laatste half uur (vanaf 16.00 uur) van 

de les zijn ouders en andere belangstellenden 

van harte welkom om te komen kijken. 

 

 

de TamTam van 20 juni #38 

Agenda: 

 

Maandag 23-6:  

Groep 3C gaat naar Willet Holthuysen 

Dinsdag 24-6:  

Groep 3B gaat naar Willet Holthuysen 

9:15: Groep 7A naar de bibliotheek Reigers-

bos. 10:30: Groep 7B naar de bibliotheek Rei-

gersbos. 

Schoolzwemmen groepen 5 de laatste keer. 

Afzwemdag A, B en C. 

Woensdag 25-6: Feestdag voor de jongste 

kleuters van groep 1! De oudste kleuters zijn 

deze dag vrij! 

Groep 3A gaat naar Willet Holthuysen 

Donderdag 26-6: 

 

Vrijdag 27-6:  

De groepen 3 gaan naar Linnaeushof 

Tamtam 39 komt uit.  



Verjaardagen: 
 

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.  

MR oudergeleding 

 

Beste ouders, 

 

Helaas gaan we afscheid nemen van Marit Klein Kra-

nenbarg. Dit betekent dat de MR weer op zoek is naar 

een ouder voor in de oudergeleding. 

 

Wilt u meepraten en meedenken over allerlei zaken bij 

ons op school? Dan is de MR misschien iets voor u. 

Bij meer dan 1 kandidaat zullen verkiezingen worden 

gehouden. Als dit zo is hoort u hier later meer van. 

 

Aanmelding en informatie kunnen bij Ingrid Tunnissen, 

(directie@detamboerijn.nl) of bij de secretaris van de 

MR, Sander de Folter (s.defolter@detamboerijn.nl). 

 

Datum Naam Groep 

21-6 Jhade de Getrouwe 5B 

22-6 Gavrila Gota-Toudji 1/2C 

22-6 Ishaan Moennasing 1/2E 

24-6 Temari Arnaud 1/2B 

25-6 Jayra De Meza 1/2A 

27-6 Jovainely Ravenberg 5B 

27-6 Saihaj Singh 3C 


