
Agenda 
 

Maandag 22 september: 

Start werkweek groep 8.  

 

Vrijdag 26 september: 

Einde werkweek groep 8. Groep 8 ‘s middags vrij. 

Schoolzwemmen groep 5, denk aan de zwemspullen. 

TamTam nr. 6 komt uit 

Werkweek groep 8 
Maandag is het zover. De kinderen gaan op kamp. De bus  

vertrekt echt om 9.00 uur.  

We zijn vrijdag rond 12.00 uur weer terug.  

De kinderen van groep 8 zijn ‘s middags vrij. 

 

Wilt u als ouder denken aan de ov-kaart met €10 saldo?  

Het weer ziet er (voor zover dat betrouwbaar is) goed uit!!! 

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 18 september #5 

Douchen en handdoek mee 
 

Verzoek aan alle ouders om er goed op te letten dat uw kind op de dagen dat er gym is een handdoek mee heeft. 

Douchen is voor alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 verplicht. U mag uw kind ook douchegel meegeven, zodat 

iedereen na de douche lekker  ruikt.  

Er zijn twee doucheruimtes, een voor de jongens en een voor de meisjes.  

De douche ruimtes worden ELKE dag goed schoon gemaakt. Maar u snapt dat de vloer van de kleedkamer en dus 

ook douche door het intensieve gebruik gedurende de dag, niet schoon blijft. U kunt uw kind slippers meegeven zo-

dat de voeten schoon blijven na het douchen.  

Als uw kind door omstandigheden een keertje niet kan douchen, dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw 

kind of u schrijft even een kort briefje.  

Het is bijna KINDERBOEKENWEEK 
Op woensdag 1 oktober begint de 60e Kinderboekenweek. Omdat de Kinderboekenweek jarig is, is het thema 

FEEST! We beginnen dan ook op 1 oktober met de feestelijke OPENING. De leerlingen van groep 8 ontvangen alle 

ouders en belangstellenden met een swingende, feestelijke opening! Tussen 8.45 uur en 9.15 uur lopen de kleuters en 

hun ouders de feestroute door de school, na 9.15 tot 10.00 uur verwachten we de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 

en hun ouders. Alle kinderen komen op deze dag natuurlijk in hun mooiste feestkleren naar school! 

Tussen 10.00 en ongeveer 13.00 uur houden we weer onze jaarlijkse BOEKENMARKT. Ouders kunnen hun kinderen 

uit de klas halen om samen een prachtig kinderboek te kopen in de speelzaal. De grotere kinderen kunnen ook zelf 

hiervoor geld meenemen. Wist u dat 10% van de opbrengt ten goede komt aan de school? Voor dit geld kopen we 

nieuwe boeken voor de bibliotheek! 



Verjaardagen 
 

Ouderbijdrage   

U kunt de ouderbijdrage storten op NL 11 INGB 0002153804 

t.n.v. oudercommissie De Tamboerijn 

Reigersbos 301         1107 EZ Amsterdam 

O.v.v. de naam, achternaam en de klas van uw kind.  

Meneer B. geeft een tuinfeest! 
Martijn Donders, de bekende theatermaker, 

geeft op vrijdag 3 oktober voor alle leerlingen 

een feestelijke voorstelling: “Meneer B. geeft een 

tuinfeest!” 

De voorstelling sluit aan bij de Kinderboeken-

week. De kinderen zullen zich de voorstelling 

van vorig jaar nog wel herinneren. Toen was het 

al een echt spektakel. Meneer B. heeft beloofd 

dat het dit jaar helemaal fantastisch zal worden! 

 

Spelend leren in groep 5A 
Wij hebben maandag na het werk leuke dingen gedaan. 

Hele leuke spelletjes en veel taal spelletjes. Maar ik heb 

plezier gemaakt. 

Lee-Ann gr. 5A 

 

Hallo, ik ben Djemairo van groep 5A. Ik ga vertellen 

over het speeluur. Luvario, Rachel, Cherwin, Yesser en 

ik speelden memorie. Het ging over de vlaggen van  

landen. Het was super leuk. 

Datum Naam Groep 

19-9 Shibah 7A 

25-9 Rosario 8A 

26-9 Shereen 8A 



De dokter in groep 4C 
De dokter was langs gekomen. 

Ze verteld hoe ze heet en ze heeft 

Alessia. Ze is een dokter voor kin-

deren. Ze kan baby's beter maken. 

Er waren spulletjes die ze gebruikt 

in een ziekenhuis. 

Je kon je hart horen en je kon voe-

len aan een slangetje. Er was ook 

een slangetje voor als je niet kon 

eten of drinken. 

Het was superleuk. 

Groetjes van Moraigsha 

 

 

Dinsdag kwam Alessia de dokter in 

de klas. Ze ging vertellen over haar 

beroep. Ze ging met een hamertje 

op onze knie slaan Dan ging je voet 

naar voren van zichzelf. Ze had iets 

waar je mee naar je hart kon luiste-

ren. Het klonk boemboem boem-

boem boemboem. 

De groeten van Jaydan 

 

Ik vond het heel leuk met de dok-

ter. Ik weet niet meer hoe ze heet. 

Het leukste vond ik het luisteren 

met hartdingetje, de stethoscoop. 

Het was ook een beetje spannend. 

Maar de dokter was heel lief. 

Doei van Inaysha 

Dinsdag kwam de dokter.  

En het was heel leuk. Ik vond het ook heel leuk dat de 

dokter de spullen had meegenomen. We konden naar 

ons hart luisteren. We mochten ook naar de spullen kij-

ken.  

Groetjes Saihaj 

 

De dokter was in de klas. Je moest op de tafel zitten. 

Toen ging de dokter hamertje op mijn knie slaan. Dan 

ging mijn been bewegen uit zichzelf. Ik heb ook buisje van 

een prik gevoeld. Als een kind in het ziekenhuis niet zelf 

kan eten krijgen ze een slangetje in de neus. Het was 

leuk en spannend. 

Groeten van Diego 

Ouderbijeenkomst groep 3 
Dinsdag 16 september waren er een aantal enthousi-

aste ouders bij onze bijeenkomst over lezen in groep 

3. In circuitvorm konden deze ouders kennis maken 

met allerlei media, die gebruikt kunnen worden om 

thuis het lezen te oefenen met hun kind. 

Wat was er te zien? 

Het tijdschrift Maan-roos-vis, dat hoort bij onze lees-

methode. 

De website van Veilig leren lezen (onze leesmethode), 

waarop we allerlei tips en werkbladen voor het lezen 

vandaan kunnen halen.  

Leestips en boekjes, zodat er meteen geoefend kon 

worden. 

I-pads, hierbij waren de ouders niet weg te slaan! 

 

Interessante websites: 

www.leestrainer.nl 

www.digischool.nl 

www.taal-oefenen.nl 

www.schooltv.nl    (leesdas en lettervos) 

 

Er zijn ook Apps, gratis en betaald. 

Let op bij het downloaden van apps dat de juiste klan-

ken worden gebruikt. 

Bijvoorbeeld: a van appel en niet de aa van appel 
 

http://www.leestrainer.nl
http://www.digischool.nl
http://www.taal-oefenen.nl
http://www.schooltv.nl


Hardlopen bij Ajax 

 
Beste Ajacieden, 
 

Kom jij ook hardlopen bij Ajax?  

 

Wij organiseren 12 oktober een grote hardloopwedstrijd met een onwijs leuke finish in 

de Amsterdam ArenA. Ook jullie kunnen meedoen! Er is namelijk speciaal voor alle jullie 

een speciale KidsRun.  

Normaal kost de run € 5,- maar speciaal voor alle kinderen die in Zuidoost op school zit-

ten (onze buren dus!) kun jij mee lopen voor maar € 2,50.  

 

Jullie kunnen je inschrijven via www.ajax.nl/kidsrun  

 

Zien we jullie 12 oktober?  

 

Met sportieve groet namens Frank de Boer,  

 

 

 

 

 

 

 

Team Ajax Foundation Run  


