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Workshop  

 
Volgende week donderdag, 18 september is er een work-

shop avond voor ouders. De avond begint om 18.00 uur en 

duurt tot 19. 00 uur. We gaan met de ouders opdrachten 

doen in onze hoeken. We hebben, zoals u weet, een techniek 

hoek,  thema hoek, ipad hoek, crea hoek en niet te vergeten 

de “English Corner”.  

 

Als u mee wilt doen, geef u dan even op bij de leer-

kracht van uw kind of de administratie.  

Vrijdag 19 september zijn alle kinderen vrij!! 

 
De leerkrachten hebben volgende week vrijdag een studiedag. De school is dan gesloten, alle kinderen zijn 

vrij. Er is geen opvang mogelijk!  

Klassenouders 
Afgelopen woensdag was de eerste bijeenkomst van onze klassenouders. We waren met ongeveer 20 

mensen! Ik zag een aantal bekende gezichten en ook een aantal nieuwe mensen. Ik ben blij dat we weer 

werken met de hulp van onze klassenouders. Voor de nieuwe ouders heb ik even uitgelegd wat de rol is 

van klassenouders.  

De rol komt op het volgende neer: klassenouders vormen een korte lijn tussen leerkrachten / directie en 

de ouders van de groep. Klassenouders kunnen met de leerkracht of directie punten bespreken die onder 

de ouders van de groep leven. Leerkrachten zullen klassenouders regelmatig vragen om hulp bij activitei-

ten. De klassenouders kunnen dan zelf komen helpen, maar ook andere ouders uit de groep vragen om te 

helpen.  

Verder zoeken we nog “mentoren” die twee of drie keer per week willen lezen met een leerling van 

groep 3 of 4. Verzoek aan alle klassenouders om mentoren te vragen.  

Tot slot hebben we een rondje langs de hoeken gelopen, zodat iedereen weet wat “hoekenwerk / circuit” 

betekent.  

 
Maandag 15 september: 

Schooltuinen voor de groepen 7A en 7B  

Muzieklessen voor de groepen 3 

Training straatvoetbal 

Dinsdag 16 september: 

Schooltuinen voor groep 7C  

Muzieklessen voor de groepen 4 

 

Woensdag 17 september: 

 

Donderdag 18 september: 

Workshopavond voor ouders van 18:00-

19:00 

Tamtam nr. 5 komt uit. 

 

Vrijdag 19 september: 

STUDIEDAG. De leerlingen zijn deze dag 

vrij. De school is gesloten. 

Agenda 



Hoekenwerk 

 
Bij de knutselhoek ga je knutselen met van alles aan de slag. En bij 

de wetenschap en ontdekhoek  ga je schimmels kweken in de 

koelkast en buiten de koelkast met kaas en brood. En er is een 

hoek met de schijf van vijf met een vak met: vet, vocht, vlees en 

vis, groente en fruit. En er is een hoek met i-pad waar je leerzame 

spelletjes op kunt doen. En er is een hoek waar je engels leert 

met spelletjes. En dat was allemaal heel leuk!:)   

 

groep5/6 Midas;) 

Ouderbijdrage   

U kunt de ouderbijdrage storten op NL11 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.  

 

In Zuidoost helpen we elkaar! 
Zoiizo is de buurtmarktplaats voor gratis hulp en spullen. Online, gratis en 

voor iedereen in Zuidoost. 

 

Kijk voor hoe het werkt op de site van Zoiizo: 

http://www.zoiizo.nl 

Datum Naam Groep 

15-09 Djesarinio Nelstein 4C 

15-09 Fatih Sener 3B 

18-09 Nadia Mensah Agyemang 7C 

18-09 Solange Barytis 8A 

Verjaardagen 

Boeken bij C1000 

 
Bij de boodschappen van C1000 krijgen de klanten zegeltjes voor kinderboeken. De kinderboe-

ken kosten dan nog maar een paar euro. Normaal zijn kinderboeken heel duur, dus op deze ma-

nier kunt u voor uw kind op een goedkope manier aan boeken komen. Misschien is het een goed 

idee om al vast boeken te kopen voor de december cadeautjes??  

Mocht u geen gebruik maken van deze actie, dan hoop ik dat u toch de zegeltjes wilt aannemen. 

Breng daarna uw volle kaart naar school zodat wij als school gebruik kunnen maken van deze 

actie. U kunt uw kaart inleveren bij de leerkracht of de administratie. 

Alvast hartelijk dank!!  

http://www.zoiizo.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6RmWYM5WOeyJwM&tbnid=rTh0hEsQH6qMBM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.voedingscentrum.nl%2Fnl%2Fschijf-van-vijf%2Fschijf.aspx&ei=CmARVO2tAci-ObW2gNgB&bvm=bv.74894


HULP gevraagd!!     Hoekenwerk/ circuit lessen voor groep 3 tot en met 8 

Aanstaande maandag starten we met het nieuwe thema in onze hoeken. Het thema is klimaat—weer—herfst. Voor dit hoekenwerk hebben we hulp van 

ouders nodig. Als u een ochtend of middag tijd en zin heeft om ons te helpen, dan bent u van harte welkom.  

Misschien vindt u het leuk om de groep waar uw kind in zit te helpen, dat kan. Maar het is ook leuk om een heel andere groep te helpen.  

Het helpen is niet moeilijk, want de kinderen weten wat ze moeten doen.  

 

Hieronder kunt u zien wanneer de groepen in de hoeken aan het werk zijn. De ochtenden beginnen om kwart over negen (maar u kunt natuurlijk vanaf 

kwart voor negen met een kopje koffie of thee al in school wachten tot ze beginnen). De ochtenden duren tot half twaalf/twaalf uur). 

De middagen beginnen om een uur en duren meestal tot kwart over drie.  

 

Maandag morgen 15 - 9 dinsdagmorgen 16-9  woensdagmorgen 17 –9   donderdagmorgen 18-9   vrijdag 19-9 

5/6 Joeri   5 Sheresha    4 Agnes    3 Nicole    alle kinderen zijn vrij 

 

Maandag middag 15-9  dinsdagmiddag 16-9       donderdagmiddag 18-9  

4 Sander    6 Pieter        3 Bianca    alle kinderen zijn vrij 

 

Maandag morgen 22- 9 dinsdagmorgen 23-9  woensdagmorgen  24 –9   donderdagmorgen 25-9   vrijdagmorgen 26-9 

8 Shereen =werkweek 8 Mark =werkweek 7 Joyce = Patricia    4 Sabrina    6 Edith 

 

Maandag middag 22-9  dinsdagmiddag 23-9       donderdagmiddag  25-9   vrijdagmiddag 26–9 

7 Santoshi    7 Ilja          3 Stephanie      

 

Maandag morgen 29 -9 dinsdagmorgen 30-9  woensdagmorgen 1-10   donderdagmorgen 2-10  vrijdagmorgen 3-10  

5/6 Joeri   5 Sheresha    4 Agnes     3 Nicole     6 Edith  

 

Maandag middag 29-9  dinsdagmiddag 30-9       donderdagmiddag 2-10  vrijdagmiddag 3-10 

4 Sander   6 Pieter         3 Bianca       

 

Maandag morgen 6-10 dinsdagmorgen 7-10  woensdagmorgen 8-10   donderdagmorgen 9-10   vrijdagmorgen 10-10 

8 Shereen    8 Mark    7 Joyce = Patricia    4 Sabrina     

 

Maandag middag 6-10 dinsdagmiddag  7-10      donderdagmiddag  9-10  vrijdagmiddag 10-10 

7 Santoshi =werkweek  7 Ilja          3 Stephanie     alle kinderen zijn vrij. Begin van de  

                  herfstvakantie  



Het tamboerijn Kinderkoor treedt op! 

 

Donderdagavond 25 september a.s. gaat ons koor, bestaande uit 24 7e groepers , een spetterend afscheidsoptreden verzorgen voor alle ouders,  

familieleden en bekenden van de deelnemers. 

Een afscheid, omdat de week na 25 september de 6e groepers van nu aan de beurt zijn voor deelname aan het schoolkoor. 

Dit afscheidsoptreden belooft een geweldige gebeurtenis te worden: de kinderen zingen 18 liedjes en allerlei talen en bovendien zingt een aantal kinderen 

ook solo!  

Hoewel het concert vooral voor de ouders van de koorkinderen plaatsvindt, kunt u met uw kind(-eren) ook komen luisteren. 

Bij juf Ann kunt u (gratis) kaartjes ophalen. Vooral voor ouders met kinderen in de 6e groep is dit een ‘aanrader’: groot is de kans dat uw kind na 25  

september aan het koor gaat meedoen.  

Het optreden begint om 7 uur en eindigt ongeveer om half negen. Een beperking: kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een  

volwassene naar binnen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Rob de Jong 


