
Agenda: 
Maandag 25-8: 

Schooltuinen groep 7A & 7C 

Dinsdag 26-8: 

Schooltuinen groep 7B 

Woensdag 27-8: 

Open dag schooltuinen 

Donderdag 28-8: 

 

Vrijdag 29-8: 

1e keer schoolzwemmen groepen 5 14.30-15.45 

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 
Binnenkort start het eerste blok van de brede school alweer. Vandaag krijgen de kinderen een brief mee met de 

activiteiten en het inschrijfformulier. Lever dit formulier zo snel mogelijk weer in op school.  

Het formulier kan tot donderdag 28 augustus worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind. 
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Ouderbijdrage 
De Tamboerijn vraagt voor alle leerlingen ouderbijdrage. Van dit geld worden veel activi-

teiten georganiseerd: feesten, uitstapjes, schoolreisjes. Helaas kunnen we de ouderbijdra-

ge niet voorschieten (we zijn geen bank) en helemaal niet betalen vanuit het geld van de 

school. We hebben geen geld in een potje om voor 500 leerlingen de ouderbijdrage 

kwijt te schelden. Omdat niet alle ouders kunnen betalen volgt hieronder informatie 

over de scholieren vergoeding. Wees er snel bij, dan kunt u de ouderbijdrage betalen en 

kan uw kind gewoon aan alle activiteiten meedoen. Want………..als er voor uw kind 

geen of niet voldoende ouderbijdrage betaald wordt, kan uw kind niet aan alle activitei-

ten mee doen.  

 

Ga naar www.amsterdam.nl/voorzieningen>Scholierenvergoeding en vraag de subsidie 

aan. Of kom even naar school en vraag aan Nadia Cairo of zij u kan helpen bij het aan-

vragen van de subsidie.  

Schoolzwemmen 
De schoolzwemlessen starten  

vrijdag 29 augustus.  

De les is van 14.30 uur tot 15.15 

uur. Wij zullen rond 15.45 weer op 

school zijn. 

 

Wilt u denken aan zwemkleding en 

een handdoek?  

StudieMax bijlessen 
Vanaf 1 september is het mogelijk uw kind in te schrijven 

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 

goede bijles voor dit goedkopen tarief aan te bieden. 

Na een intakegesprek, waarbij een onderwijskundige met u 

en uw kind nagaat hoe uw kind het beste geholpen kan wor-

den, worden er afspraken gemaakt.  Het is de bedoeling dat 

leerachterstanden worden weggewerkt, dat uw kind leert 

hoe huiswerk zo goed mogelijk wordt gemaakt en dat uw 

kind (weer) met zelfvertrouwen 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 bovenaan op 

de lijst want er zijn 200 plekken in Amsterdam beschikbaar! 

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


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.  

E-mail en telefoonnummers: 
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er weer op. 

We hopen dat iedereen weer heeft kunnen wennen aan 

school.  

Mocht uw telefoonnummer veranderd zijn, wilt u deze dan 

zo spoedig mogelijk doorgeven. Dan kunnen wij u altijd 

bereiken indien dat nodig is. 

 

Heeft u uw e-mail al doorgegeven? 

 

 
 

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 meer-

dere 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  

Circuitlessen 
Ik vond het heel leuk en leerzaam  

En ik vond  vooral de english  corner  

Heel leuk en spelen op de ipads ook  

Techniek was ook heel leuk en luizenzakken verzieren  

En ik ben heel beniewd wat er met het brood en kaas gaat gebeu-

ren en ik denk dat het brood helemaal hard wordt en het kaas 

ook  

 

Door aicha uit groep 5/6 

 

Ik vond de english corner leuk . 

Maar de ipads vond ik het leukst want je kon op school 

Op een schermpje en dat vind ik leuk. 

Ook vond ik het heel leerzaam en ik vond luizenzakken 

Versieren ook leuk. In ieder geval vond ik het een speelse 

Middag! 

 

Door Su-lin uit groep 5/6 

25 augustus Joaquim Tan-A-Kiam (7 jaar) 

26 augustus Quinten Mijland (8 jaar) 

 Tymisha Sewradj (11 jaar) 

29 augustus Destry Sikoti (5 jaar) 

30 augustus Selby Robertson (11 jaar) 

31 augustus Humaira Ishak (11 jaar) 

 Anthony van Leeuwen (5 jaar) 


