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Herfst 

De herfst is al begonnen. Het is koud en er staat een 

harde wind. Alle bomen worden kaal en alle bla-

deren worden bruin en droog. Als de harde wind 

komt en de bladeren zijn gevallen, is de grond rom-

melig. 

  

Ik vind de kleur van de bladeren mooi, maar als de 

regen komt zijn ze vies. Ik vind het geen leuk weer 

want het is snel donker en saai, ik kan niks doen al-

leen thuis blijven en tv kijken. 

  
Anna Marlianah, moeder Nederlandse les 

AGENDA 
Maandag 3 november: 

Studiedag, de kinderen zijn vandaag een dagje vrij. De lessen van 

de brede school gaan wel door. 

 

Dinsdag 4 november: 

Groep 7B gaat naar Het Muiderslot. 

 

Woensdag 5 november: 

 

Donderdag 6 november 

Vandaag zijn er geen brede school activiteiten  

vanwege een studiemiddag voor brede school medewerkers 

 

Laatste dag om het briefje voor de inloop mee terug te nemen naar school. 

 

Vrijdag 7 november: 

Ja, ja daar is het weer:  

De jaarlijkse voorleeswedstrijd van 2014 dit keer! 
 

Woensdag 12 november wordt de jaarlijkse voorlees-

wedstrijd gehouden. Er is een wedstrijd voor de groepen 

uit de MIDDENBOUW en een wedstrijd voor de BOVEN-

BOUW.  

 

Gelukkig zijn er veel kinderen die mee willen doen, dus 

voor 7 november worden in de klassen al voorrondes ge-

houden.  

 

De winnaar of winnares uit de groepen 7 of 8 gaat door 

naar de volgende ronde: de finale van Amsterdam Zuidoost 

en Diemen, gehouden in de Bieb op Reigersbos. 

De voorleeswedstrijd is een onderdeel van de Nationale 

Voorleeswedstrijd.  

 

Wij vinden voorlezen heel belangrijk. Daarom wordt 

in elke groep elke dag voorgelezen. Het is belangrijk dat 

ook thuis veel wordt voorgelezen. Het is niet alleen erg 

leuk en gezellig, maar het is ook heel goed voor de taalont-

wikkeling van de kinderen.  

 

Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom 

bij de voorleeswedstrijd. De wedstrijd in de bovenbouw 

begint om 9.30 uur, de wedstrijd in de middenbouw begint 

om 11.00 uur. Beide wedstrijden vinden plaats in de speel-

zaal van de Tamboerijn.  

 

Kijk voor tips op de site: 

http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/een-boek-

kiezen-en-voorlezen/ 

SUCCES met de voorbereiding. 



Verjaardagen: 
1 november  

Fotini Kotsiou (9 jaar) 

Jomi Nibte (11 jaar) 

Chandandeep Singh (5 jaar) 

 

3 november  

Mikayla Boafo (5 jaar) 

Ruveyda Tas (11 jaar) 

Wilma van der Walle (58 jaar) 

  

4 november  

Justin Soekhie (6 jaar) 

 

5 november  

Jaydee Bohr (8 jaar) 

 

6 november  

Mohammed Khudhair Al-Bader (12 jaar) 

 

7 november  

Brenda Zwart (10 jaar) 

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.  

MixMax Brasil 
Hallo allemaal op woensdag 29-10-2014 gingen we  naar het tropen museum. 

We kregen les over Brazilië. Mijn groepje ging koken, we gingen coctails  

maken en  kaasbroodjes, daarna gingen we dansen. Voordat we op het  

Braziliaanse plein waren gingen we eerst in een soort van tijd machine  de 

andere groepjes gingen of drummen of  armbandjes maken. Dit was mijn  

verhaal over het tropenmuseum mixmax brasil groetjes Ashley Rigters uit 8b  

GRATIS Sport- en spelactiviteiten:   

 

Zuidoost organiseert elke donderdag-
middag, voor alle kinderen uit de buurt 

gratis sport– en spelactiviteiten.  
Tijdstip: 16.30 uur t/m 18.00 uur voor kin-
deren tussen de 4-9 jaar.  

18:00 uur t/m 19:30 uur voor kinderen tus-
sen de 9-14 jaar 

Waar? In de grote gymzaal van de Tamboe-
rijn.  

Kosten: Gratis 
Als je meer wilt weten kijk dan op: http://

www.zuidoost.amsterdam.nl/sport/
sportbuurtwerk 

/sportbuurtwerkzuidoost 
 
Er zijn verschillende activiteiten te doen: bal-

spellen, badminton, tik- en renspelletjes spelen 

en nog veel meer!  

 

Dus kom op donderdag naar de gymzaal!! 

Gratis schoolfruit gaat niet door 
 

De levering van gratis schoolfruit dat vanaf volgende week 

weer van start zou gaan, gaat helaas niet door!! 

Dit omdat de huidige regeling voor schoolfruitleveranciers 

niet goed uitvoerbaar is en een aangepaste regeling niet is 

gelukt. 

De leveranciers gaan nog proberen om met de overheid tot 

een oplossing te  komen. Zodra er meer nieuws over bekend 

is zullen wij u dat laten weten. 
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