
Agenda: 
 

 

 

 

 

Maandag 30 juni: 

Afscheidsmusical voor de groepen 5, 6 en 7 in de 

ochtend.  

 

De groepen 3A, B en C gaan in de ochtend naar 

de bibliotheek Reigersbos en ‘s middags naar de 

voorstelling van groep 8. 

 

Afscheidsavond groep 8 vanaf 19:00 uur.  

Deur open vanaf 18:45. 

 

 

Dinsdag 1 juli:  

De groepen 8 gaan naar NEMO. 

 

Woensdag 2 juli: 

 

Donderdag 3 juli: 

 

Voorstelling Braziliaanse samba voor de Onder-

bouw, Middenbouw en Bovenbouw. 

 

Vrijdag 4 juli: 

De laatste Tamtam van dit schooljaar komt uit. 
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Passend onderwijs 
Met ingang van het volgende schooljaar 

wordt de wetgeving rond ‘passend on-

derwijs’ ingevoerd.  

In de deze Tamtam kunt u hierover een 

brief lezen van het SWV Passend onder-

wijs Amsterdam Diemen. 

Met deze brief wordt ‐ kort samengevat 

‐ informatie gegeven over wat dat bete-

kent en hoe dit in Amsterdam en Die-

men zal gaan worden uitgevoerd.  

Uitgebreidere informatie kunt u krijgen 

via de website van het samenwerkings-

verband passend primair onderwijs Am-

sterdam‐Diemen 

www.swvamsterdamdiemen.nl of op 

school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheidsmusical groep 8! 

 
Maandag 30 juni spelen de leerlingen van groep 8 hun af-

scheidsmusical “De TV Kantine!” De kinderen hebben de 

afgelopen maandag intensief geoefend en het wordt een schit-

terend spektakel! Overdag treden de kinderen op voor de 

leerlingen van de school, ‘s avonds voor hun ouders en ande-

re familieleden.  

 

Dinsdag gaan de leerlingen van groep 8 naar NEMO.  

 

http://www.swvamsterdamdiemen.nl/


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.  

Sportnieuws 
 

Ben jij een toekomstige golfkampioen? 
 

Doe mee aan het jaarlijkse golftoernooi voor beginners van Kids4Golf. 

 

Op zaterdag 28 juni vindt er weer een finaledag van Kids4Golf plaats in het 

Amsterdamse Bos. 

Basisschoolkinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar kunnen deze dag gratis deel-

nemen aan een clinic onder leiding van een PGA professional. 

Hierin komen het pitchen, putten en ook de swing aan bod die nodig zijn om golf 

onder de knie te krijgen. Hierna gaan de kinderen in groepen van vier personen de 

baan in om een echt ronde te spelen over 6 holes. 

 

Schrijf je nu in via de website www.kids4golf.nl 

Doe mee op 28 juni en win een golfset en een cursus. 

Verjaardagen: 
 

 
Datum Naam Groep 

29-6 Chevanna Tan-A-Kiam 6A 

29-6 Vanessa Adjei 7A 

30-6 Anthony Gentile 5B 

30-6 Hilary Nti 7B 

30-6 Jahrenzo Biekman 6C 

4-7 Radjermo Leming 1/2B 

Hallo allemaal.  

Ik ben Mike Medica en ik zit in groep 5b. 

Vorige week was ik een beetje teleurgesteld! Omdat ik niet mocht afzwemmen? 

Maar het is allemaal goed gekomen. 

Ik mocht toch voor mijn c-diploma afzwemmen. 

En nu heb ik A-B en C! 

 

Groeten van Mike. 

 

         



Anna and the good fairy 

 
Once upon a time there was a girl. Her name was Anna. She lived in a poor village near the river. 

She was very unhappy, because her parents didn’t have enough money to buy clothes, food and 

water. One day Anna sat on her bed, she was crying. Suddenly she saw pink smoke next to her 

lamp. The smoke was twinkling. The smoke formed a body with dark hair, blue eyes, red lips, a 

necklace, a white dress and silver shoes. ‘HOW ARE YOU?’, asked Anna. ‘I am the good 

fairy,”answered the woman. ‘I know you are very unhappy, So i’m here tot help you.’’Really?!” 

yelled Anna and she jumped from her bed. ‘Yes’, answered the good fairy and she changed Anna’s 

room into a warm beautiful room and everything sparkeled.’What is your favourite co-

lour?”’Purple, said Anna. The good fairy changed the colour of the room into purple. She also 

changed Anna’s rags into a nice  dress. She even changed the whole house. The fridge was filled 

with delicious food and fresh water. Anna hugged the good fairy and her parents hugged her too. 

They thanked her. The fairy waved and then she disappeared in pink smoke. Anna and her pa-

rents lived happily ever after in their nice house. 

 

THE END.       Selby, groep 7a 

Huiswerk begeleiding ‘de keukentafel’ 

 

In Amsterdam Zuidoost is dit schooljaar het project   

‘De Keukentafel’ gestart.  

Ook volgend schooljaar gaat het project door: Studenten van de HvA, bieden basisschoolkin-

deren (groep 3 t/m 6) 15 weken ondersteuning  bij de gezinnen thuis.  Tijdens deze gezinsbezoe-

ken richten de studenten zich op het ondersteunen van het kind bij het leren-leren. 

De eerste 7 weken wordt door de student op een  speelse manier  aandacht besteed aan school-

se vaardigheden.  In de tweede periode is het de bedoeling, dat de ouder mee gaat doen, zodat 

ouders door kunnen gaan met het begeleiden van hun kind. 

Als u geïnteresseerd bent dan kunt u een aanmeldingsformulier ophalen bij de leerkracht van uw 

kind of bij Joyce Immig, intern begeleider. 

Er wordt van u 15 euro borg gevraagd om mee te kunnen doen. 

StudieMax bijlessen 

 

Vanaf 1 september is het mogelijk uw kind in te schrij-

ven voor StudieMax, een project waarbij uw kind bijles 

krijgt in de bibliotheek bij u in de buurt. Deze bijlessen 

kosten slechts € 7,50 per uur.  

De lessen worden verzorgd door De Studietuin, de 

Openbare Bibliotheek Amsterdam stelt haar ruimte ter 

beschikking en het Amsterdamse bedrijfsleven levert 

een sponsorbijdrage. Hierdoor is het mogelijk om goe-

de bijles voor dit goedkope tarief aan te bieden. 

Na een intakegesprek, waarbij een onderwijskundige 

met u en uw kind nagaat hoe uw kind het beste gehol-

pen kan worden, worden er afspraken gemaakt.  Het is 

de bedoeling dat leerachterstanden worden wegge-

werkt, dat uw kind leert hoe huiswerk zo goed moge-

lijk wordt gemaakt en dat uw kind (weer) met zelfver-

trouwen en met plezier naar school gaat.  

 

Wilt u meer weten of wilt u uw kind al vast inschrijven 

dan kan dat via: www.studiemax.nl 

U kunt u ook aanmelden door een e-mail te sturen 

naar aanmelden@studiemax.nl . Uw kind staat dan bo-

venaan op de lijst want er zijn 200 plekken in Am-

sterdam beschikbaar! 

 

 

http://www.studiemax.nl
mailto:www.studiemax.nl/inschrijven?subject=inschrijving%20studiemax%20bijlessen





