
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag   1 september: 

Schooltuinen voor de groepen 7A en 7B 

Muzieklessen voor de groepen 5 en 6 

Dinsdag  2 september:  

ALGEMENE ouderavond voor de hele school. 

Eerste ronde om 18:00 

Tweede ronde om 19:00 

 

Schooltuinen voor de groepen 7A en 7B 

Muzieklessen voor de groepen 3 

 

Woensdag 3 september: 

 

Donderdag 4 september: 

 

Vrijdag 5 september:  

Schoolzwemmen voor de groepen 5 van 14.30-

15.15. De kinderen zijn rond 15:45 weer op 

school. 

 

Wilt u denken aan zwemkleding en een 

handdoek? 

 
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 29 augustus #2 

Mentorlezen:  
 

Een aantal van onze leerlingen uit groep 4 en 5 kunnen een steuntje in de rug gebruiken bij het lezen. We ho-

pen, dat een aantal ouders, samen met ons, deze kinderen willen helpen een flink 

stuk te groeien.  

 

We hebben dit lezen “mentorlezen” genoemd, omdat één “mentor” één leerling 

“adopteert” voor het lezen. Vorig schooljaar zijn we met een aantal mentoren 

gestart, vaders, moeders, opa’s, oma’s studenten. Zowel de kinderen als de men-

toren waren enthousiast over deze manier van lezen. We willen er graag mee 

doorgaan.  

 

Als u een paar momenten over heeft in de week om ons en vooral de kinderen 

te helpen, bent u van harte welkom. Er wordt gelezen van 8.45u tot 9.15u. U 

kunt zelf aangeven hoeveel keer per week u beschikbaar bent.  

 

Mocht u zich willen opgeven, loop dan even langs bij de leerkracht van uw kind,  

 

Algemene ouderavond a.s. dinsdag 2 september  
 

Net als alle jaren willen we u aan het begin van het schooljaar het 

een en ander vertellen over de leerstof en activiteiten van het 

leerjaar van uw kind. Deze ouderbijeenkomsten worden altijd 

heel druk bezocht.  

 

Dit schooljaar willen we de ouderbijeenkomst houden op een 

avond, zodat meer werkende ouders in de gelegenheid zijn om te 

komen. Ook uw kind is welkom, dus u hoeft geen oppas te  

regelen.  

 

De ouderavond is op dinsdag 2 september en is van 18:00-19:00 uur (6 tot 7 uur)  

en van 19:00-20:00 uur (7 tot 8 uur). 



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.  

Leren in hoeken 
 

Hoi mensen ik ben loena en ik ga schrijven over dingen van de 

hoeken.                    

ik vond het heel leuk  want het ging over temas , techniek, kunst 

en cultuur, multmedia, english corner . En dat was het zo en 

beetje, maar de andere kinderen: als jullie dit ook gaan doen, dan 

gaat het leuk worden.  tema ging over met ledtops werken bij-

voorbeelt  rekenen, spellen , taal, spelling, techniek ging over    

brood en kaas, wat gebuurt er als  de dingen  over twee week 

eruit zie. Kunst en cultuur  dat is luisensaken versieren. Multma-

dia gaat over groeten en fruit. English corner ging over een spel 

dat je zo moet spellen eerst moet je en kaart omdrijen en dan 

mag je eerst het nederlans , en dan in het english en als je het 

niet weet gaat de buurt naar en dander. En dat was het zo en 

beetje ik ben loena en dat was het verhaal . 

 

     Loena , groep 6B 

Schooltuinen groepen 7 
 

Op de schooltuinen gingen we Bloemen plukken en een bos bloemen maken voor je moe-

der of iemand anders. We gingen courget oogsten.  

En bij die bos bloemen moch je ook onkruid erin stoppen. 

Met groeten van Viresh Sheoratan. 

 

Groep 7A 

 

 

Datum Naam  Groep 

30-8 Selby Robertson 8A 

31-8 Anthony van Leeuwen 1/2D 

31-8 Humaira Ishak 7A 

1-9 Felicity Koorndijk 3A 

2-9 Amira Lahlou 4A 

5-9 Shan Luivedde 1/2F 

Schooltandarts 
De schooltandarts is de komende week op Mobiel Reigers-

bos. De kinderen van groep 3 en 8 die in de dependance 

zitten, worden dan alvast door de tandarts gecontroleerd. 

De kinderen die in het hoofdgebouw zitten gaan later in 

het jaar naar de schooltandarts. 

De assistent van de schooltandarts is volgende week op 

maandag en dinsdag op school om poetsinstructie te geven.  

De poetsinstructie wordt 

gegeven aan sommige  

kinderen van groep 4 t/m 8. 

 


