
Het hoekenwerk:  
In de middenbouwhal hebben we nu een techniek-, thema-, ipad-, en kunst hoek. In de 

bovenbouw hebben we een Engelse hoek (the English Corner, dus). Alle groepen 3 tot 

en met 8 mogen twee maal per maand in circuit vorm, allerlei opdrachten in de hoe-

ken uitvoeren. Dit vonden we een goed systeem om naast alle ‘gewone” vakken ook 

nog meer aandacht te besteden aan techniek, ontdekken en zelfstandig werken enz.  

Als u tijd heeft om een ochtend of middag te komen helpen in onze “hoeken”, kom 

dan even langs. 

Ook voor de onderbouw hebben we afgesproken om op een andere manier aandacht 

te besteden aan techniek en zelfstandig werken. De kleuters hebben de afgelopen peri-

ode in de waterbak gekeken wat wel of niet blijft drijven. Vraag maar even na bij de 

leerkracht van uw kind hoe dit werkt.  

 

Thema: 

Het eerste thema is “gezonde voeding en gezonde traktatie”. Vorige week dinsdag en 

donderdag hebben de leerlingen van groep 3 tot en met 8 van “Jump In” een les over 

gezonde voeding of gezonde traktatie gehad. In de hoeken komt dit thema ook terug.  

Dit schooljaar willen we met elkaar aandacht besteden aan gezonde voeding en gezon-

de traktatie omdat we dit een belangrijk onderwerp vinden.  

Ik hoop dat u hier ook aan mee wilt helpen. Zo willen we bv heel graag dat alle kin-

deren in de ochtend pauze fruit eten. En de traktaties bij verjaardagen mogen echt 

klein en zo gezond mogelijk zijn.  

 

Nieuwe meubelen; 

De nieuwe kasten, tafels en stoelen staan er prachtig bij. Als u het nog niet heeft ge-

zien, loop dan even naar binnen. Of beter, kom een keer naar het “hoekenwerk” kij-

ken dan ziet u alles meteen in gebruik.  

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.  

de TamTam van 5 september #3 

Bijeenkomst klassenouders 
Ik nodig alle klassenouders van harte uit voor de eerste bijeen-

komst van klassenouders a.s. woensdag 10 september. We begin-

nen rond 8.45 uur en de bijeenkomst zal tussen half 10 en 10.00 

uur afgelopen zijn.  

We verzamelen in ons personeelslokaal.  

Tot woensdag en met vriendelijke groet 

Ingrid Tunnissen, directeur 

AGENDA: 
Maandag 8 sept 

Schooltuinen groep 7A en 7B 

Dinsdag 9 sept 

Schooltuinen groep 7C 

Woensdag 10 sept  klassenouders 8.45 uur  

Donderdag 11 sept 

Vrijdag 12 sept. 

Schoolzwemmen, denk aan de zwemspullen 

De nieuwe TamTam komt weer. 

Circuit in de Middenbouw en Bovenbouw.  
Ervaringen van groep 7B op  20-8 

Vind-ik leuk-verhaal: 

Jesaja vond de tablets het leukste. Danytsha vond het leukste 

het bedenken van een manier om eten houdbaar te houden 

zonder vriezer of koelkast te gebruiken. Jammer genoeg za-

ten wij tweetjes niet in het zelfde groepje. Jesaja vond de 

English Corner de moeilijkste opdracht. Danytsha vond de 

opdracht over het menselijk lichaam het moeilijkste. Jesaja 

vond de opdracht tekenen op je luizenzak het makkelijkste. 

Danytsha vond de opdracht met de tablets het makkelijkste . 

Groetjes Jesaja en Danytsha. 



Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

Leerkrachten: 
Gym: Onze gym meester, Hans vd Steen, gaat per 1 januari 2015 met pensioen. Na meer dan 40 sportieve jaren gaat hij de “gewone” gymlessen overdra-

gen aan een nieuwe gym juf of gym meester. Wie zijn baan overneemt is nog niet bekend.  

Hans komt na 1 januari nog 1 dag per week met kleine groepjes leerlingen werken.  

 

Ik wens Hans deze komende weken nog heel veel plezier en ik hoop dat hij daarna in goede gezondheid nog allerlei leuke dingen kan doen! 

 

Gym: 

Net als andere jaren krijgen de groepen 3 tot en met 8 twee maal per week een gymles. Groep 5 krijgt een gymles en een zwemles.  

Gym is een verplicht vak voor alle leerlingen. Op de Tamboerijn hebben we ook al jaren de afspraak dat ALLE leerlingen na de gymles gaan douchen. 

Douchen na sport hoort erbij! Douchen is hygiënisch en vooral na grote inspanning prettig voor de neuzen van de andere leerlingen en leerkracht.  

Rooster:  

Zolang er geen veranderingen in het rooster zijn hebben we de volgende indeling. 

 

Dinsdagmorgen: Groepen 4 en 6A.    Dinsdagmiddag groepen 3. 

Woensdagmorgen: Groepen 8 , 6B, 5/6 en 5A 

Donderdagmorgen: Groepen 7 en 6B.    Donderdagmiddag groepen 8 en 6A.  

Vrijdagmorgen: Groepen 3 en 5/6     Vrijdagmiddag groepen 4. 

 

Geef uw kind het volgende mee voor de gymles: 

Een gymbroekje en t-shirt.  

Gymschoenen mogen, dit is niet verplicht 

Een handdoek 

Douche gel, douche fris, een washandje. Deodorant. Ook dit is niet verplicht.  

Eventueel slippers voor het douchen, want de vloer van de kleedkamer en doucheruimte is natuurlijk na een paar gymlessen niet meer schoon.  

Als uw kind een keertje z’n gymspullen heeft vergeten, dan krijgt hij/zij een gymbroekje, t-shirt en handdoek te leen van school. Meester Milton was na de 

les alle spullen, dus de geleende spullen zijn altijd schoon. Maar, meester Milton heeft natuurlijk geen zin om de hele dag te wassen, dus gymspullen verge-

ten moet echt een uitzondering zijn. Om gemopper op u of uw kind te voorkomen verzoek ik u om er op te letten dat uw kind op tijd de gymspullen 

mee heeft.  

Met sportieve groet 

Ingrid Tunnissen, directeur.  



Dependance 
Niet alleen de groepen 3 

maar ook de groepen 8  

zitten nu in de dependance. 

We hebben daar twee 

mooie lokalen, nog een  

extra ruimte voor de  

lokalen en we zitten heerlijk 

rustig. We gebruiken  

voorlopig “onze” eigen  

dependance ingang, dus de 

leerlingen hoeven niet door 

Mobiel. Op die manier  

storen we elkaar zo min 

mogelijk.  

  

Brede school 

Op maandag 8 september 

start blok 1 van de brede 

school. Vandaag hebben alle 

kinderen hun plaatsingsbrief 

gekregen. Vanwege het grote 

aantal inschrijvingen konden 

niet alle kinderen geplaatst 

worden. Zij staan op de 

wachtlijst. Bij sommige activi-

teiten zijn nog  een paar 

plaatsjes vrij. Voor informatie 

kunt u terecht bij juf Pauline 

en juf Martine 

 

Taal lessen voor volwassenen 
Vorig jaar zijn we op maandagmorgen en  

vrijdagmorgen gestart met taallessen voor  

volwassenen. En dat was een groot succes. Deze lessen worden gegeven door een  

professionele leerkracht. Ze vinden plaats in ons personeelslokaal van kwart voor negen 

tot twaalf uur. De lessen zijn interessant, leuk en gezellig. Komend schooljaar gaan deze 

lessen weer verder!!  

 

Vanwege dit succes gaan we ook beginnen met taallessen voor ouders van onze peuters 

en kleuters. Deze lessen zullen plaatsvinden op de maandagmiddagen en  

donderdagmiddagen. Mocht u hier aan mee willen doen, of kent u iemand die daar aan 

mee wil doen, kom dan even langs.  

Zodra we meer weten, kunt u dit lezen in de Tam Tam.  

Te laat komen 
Complimenten aan alle ouders die hun kind op tijd 

brengen en halen. En die complimenten  

gelden gelukkig voor bijna alle ouders!! 

Helaas waren er afgelopen week toch ook weer  

kinderen te laat op school. Te laat komen is echt heel 

vervelend, zowel voor uw eigen kind als voor de klas en 

de leerkracht.  

Om mopperen te voorkomen verzoek ik deze kinderen 

en ouders om er echt voor te zorgen dat de leerlingen 

OP TIJD op school zijn.  

Te laat komen is storend. De leerkracht begint echt om 

kwart voor negen met de les. Het is heel vervelend als 

de deur dan steeds opengaat omdat er nog iemand naar 

binnen moet. En……..uw kind mist een deel van de  

uitleg en dat is niet goed.  

Burnie Boldewijn en Joyce Enait 
Beide leerkrachten waren aan het begin van dit 

schooljaar niet aanwezig. Joyce Enait is ziek.  

Gelukkig kan Patricia van Bureau Inzet haar  

vervangen. Patricia is gisteren begonnen en blijft 

totdat Joyce hersteld is (waarschijnlijk kan Joyce 

na de herfstvakantie weer voor 100% aan de slag,  

hopelijk eerder!).  

De broer van Burnie is overleden. Burnie was in 

Suriname voor de begrafenis.  

Burnie was donderdag 28 augustus weer terug.  

 

Pauline den Hartogh is vanaf 1 augustus in 

dienst van de Tamboerijn. Zij komt 5 dagen per 

week ons team versterken. Pauline; van harte 

welkom!! 



Sportieve informatie: de Wushu School in Amsterdam Zuidoost heeft zondag 7 september een open dag. Hun speciali-

satie is Kung Fu met dierentechnieken en acrobatiek. Alle kinderen van 11 jaar of ouder kunnen daar zondag gratis aan 

deelnemen.  

 Voor meer informatie: info@wushuschoolamsterdam.nl  

JARIGEN 
Deze week zijn de volgende kinderen 

jarig. U ziet ook hoeveel jaar ze worden. 
 
6 september  

Givano Koorndijk (10 jaar) 

Jack Martosoedarmo (9 jaar) 

 

9 september  

Chayelle Blijleven (6 jaar) 

Avishkar Chedi (5 jaar) 

Emmilia Ekezie (9 jaar) 

Mohammed Malik (8 jaar) 

 

10 september  

Tanicha Hunte (6 jaar) 

Ishaan Mohammad (5 jaar) 

Su-Lin Zoutendijk (9 jaar) 

 

12 september 

Blessing Palmer (5 jaar) 

Donny Schuiling (6 jaar) 

Leesbijeenkomst groep 3 
In de jaarplanning stond er een bijeenkomst gepland op 23 sep. 

Deze is verplaatst naar 16 september. Deze bijeenkomst is voor 

de ouders van groep 3. Tijdens deze bijeenkomst hoor je hoe je 

je kind kan helpen met lezen. Het wordt een hele leuke ochtend, 

hoop dat u kunt komen! 

Oproep 

 

Heeft u nog lege keuken of wc rollen 

over... 

Dan kunt u deze inleveren bij juf Sabrina 

(klas 4B)  

mailto:info@wushuschoolamsterdam.nl

