
Agenda: 

Maandag 29-9:  
schooltuinen groep 7A en 7B 

Muzieklessen voor de groepen 4. 

Dinsdag 30-9:  
schooltuinen groep 7C 

Muzieklessen voor de groepen 5, 5/6 en 6. 

Woensdag 1-10: 
Opening  Kinderboekenweek met het 

thema ‘Feest’.10-13 uur: boekenmarkt. 

(de bijeenkomst van klassenouders gaat 

hierdoor niet door) 

Donderdag 2-10: 
Ouderochtend groep 2 

Vrijdag 3-10: 
Meneer B komt op school (voorstelling  

kinderboekenweek). 

Zwemmen voor de groepen 5! 

 

Ouderbijdrage 2014-2015 

 
Net als alle jaren vragen wij aan alle ouders een bijdrage in de kosten voor feesten, schoolreisjes, activitei-

ten enz.  

In overleg met de medezeggenschapsraad is de ouderbijdrage voor schooljaar 2014-2015 vastgesteld op: 

50 euro voor groep 1 en 2 

55 voor groep 3 tot en met 6 

En 40 euro voor de leerlingen van groep 7 en 8.  

In verband met de kosten van schoolreisjes is de ouderbijdrage dus met 5 euro verhoogd. De werkweken 

blijven 100 euro, hier hebben we de bedragen gelukkig niet hoeven verhogen.  

U kunt het bedrag storten op rekening:  

 

NL11INGB0002153804 

t.a.v. oudercommissie De Tamboerijn 

onder vermelding van de naam van uw kind en de groep van uw kind. 

 

Ons spaarsysteem is inmiddels gestart. Als de ouderbijdrage nog niet of nog niet helemaal betaald is, krijgt u 

elke maand een envelopje thuis waar u 5 of 10 euro in kan stoppen. Let goed op: u krijgt bij contante beta-

ling bij de administratie of via de envelopjes altijd een kwitantie. Bewaar die kwitantie goed, want dit is het 

bewijs dat u heeft betaald.  

 

Ouders die een minimum inkomen hebben kunnen in aanmerking komen voor de scholieren vergoeding. U 

kunt van dit bedrag o.a. de ouderbijdrage betalen. U kunt hiervoor contact opnemen met Nadia Cairo. Of 

kijk op de website van de gemeente: http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-laag-inkomen/ en kijk 

naar aanvraag scholierenvergoedingen. 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 
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60 jaar kinder-

boekenweek! 



Verjaardagen: 
 

Opening Kinderboekenweek 

 
Op woensdag 1 oktober begint de 60e Kin-

derboekenweek. Omdat de Kinderboeken-

week jarig is, is het thema FEEST! We begin-

nen dan ook op 1 oktober met de feestelijke 

OPENING. De leerlingen van groep 8 ont-

vangen 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! We hopen dat heel veel ouders, fa-

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.  

Kinderboekenweek- 

geschenk 

 

De kinderboekenweek viert 

haar 60e verjaardag. Daarbij 

hoort natuurlijk het thema 

‘Feest!’ Het kinderboekenweek-

geschenk van 2014 wordt ge-

schreven door Harm de Jonge 

en heet ‘Zestig Spiegels’.  Ver-

krijgbaar voor 10 Euro in de 

boekhandel van 1-12 oktober. 

Leesbijeenkomst groep 4              
Beste ouders, 

 

De leesbijeenkomst van groep 4 is verscho-

ven naar donderdag 2 oktober om 8.45.       

U komt toch ook? 

De bijeenkomst van klassenouders 

gaat i.v.m. de kinderboekenweek niet 

door. 

Dag Naam Groep 

26-9 Jameela Frankel 4A| 

26-9 Sasha Makkinje 3B 

26-9 Shereen Leter 8A 

27-9 Destiny Eind 6A 

28-9 Djanairo Oord 3C 

29-9 Chivairo Zak 1/2C 

29-9 Jahlil Gill 6B 

30-9 Rida Ait Iddouch 1/2B 

1-10 Cameron Naarden 1/2E 

2-10 Jesaio Resort 4C 

3-10 Jahzinio Obergh 1/2A 

30-10 Moses Opong 8B 



U kunt weer kinderboeken kopen! 

 
Tussen 10.00 en ongeveer 13.00 uur houden we weer 

onze jaarlijkse BOEKENMARKT. Tussen 8.45 uur en 

10.00 uur openen we de Kinderboekenweek feestelijk! 

Ouders kunnen hun kinderen daarna uit de klas halen om 

samen een prachtig kinderboek te kopen. De grotere kin-

deren kunnen ook zelf hiervoor geld meenemen.  

 

De verkoop van de nieuwste kinderboeken vindt plaats in 

de speelzaal. Boekhandel “De Kleine Prins” uit Weesp 

verzorgt de verkoop.  

 

Wist u dat 10% van de opbrengst ten goede komt aan de 

school? Voor dit geld kopen we nieuwe boeken voor de 

bibliotheek! 

Ouderochtend groep 2 
Op donderdag 2 oktober is er een ouderochtend  

met als  

onderwerp ontwikkelingsmateriaal en wat u thuis 

kunt doen samen met uw kind.  

De ouderochtend begint om 8.45 - 9.00 in de 

klas van uw kind. Hier kunt u kijken hoe de  

kinderen spelen met het materiaal. Daarna gaan 

we verder van 9.00 - 9.30 in de lerarenkamer.  


