
Verjaardagen: 

 
4 oktober  

Elgin Peña (7 jaar) 

Wesley Welbergen (11 jaar) 

 

5 oktober 

Ramzija Hadi (9 jaar) 

Sahifa Zahra (7 jaar) 

 

6 oktober 

Nicole Groenewegen (10 jaar) 

Harjobin Singh (8 jaar) 

 

7 oktober 

Anouk Huijnen (10 jaar) 

 

8 oktober 

Johnatan van Loon (11 jaar) 

Christel Palmer (7 jaar) 

 

9 oktober 

Simone Conio (5 jaar) 

Kiomi Pleizier (7 jaar) 

 

10 oktober 

Mitchengely Thakoer (10 jaar)  

Agenda: 
6 oktober: 

De groepen 7 op kamp vertrek 10.00 uur. 9.30 verzamelen 

9 oktober: 

Groep 4c Herfstexcursie 

Groepen 1 & 2 afsluiting thema Mensen / Mijn lichaam vanaf 15.15. 

10 oktober: 

Start herfst vakantie 12.00 uur 

Groep 7 komt rond 12.00 weer terug van kamp. 

Tentoonstelling 
Op donderdag 9 oktober is er een 

gigantisch coole tentoonstelling over 

het menselijk lichaam. De kinderen 

van groep 1 en 2 hebben heel mooie 

kunstwerken gemaakt binnen het 

thema Mensen of Mijn lichaam.  

 

De kunstwerken kunt u vanaf 15.15 

uur in de hal bekijken. Nadat u het 

kunstwerk van uw kind bewonderd 

heeft, mag u natuurlijk ook de rest 

van de kunstwerken bekijken. 

 

Herfstvakantie weetje 
Vrijdag 10 oktober start de  

Herfstvakantie. Wist u dat de Herfst-

vakantie oorspronkelijk was bedoeld 

voor boerenkinderen die moesten 

helpen met het aardappel rooien? 
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Straatvoetbal 
Op woensdag 1 oktober hebben zowel de jongens als de meisjes een wedstrijd 

straatvoetbal gespeeld. 

De jongens hebben in een spannende wedstrijd, waarbij er veel kansen waren nipt 

verloren met 2-1. De jongens zijn nu helaas uitgeschakeld. 

 

De meisjes hebben ook een spannende wedstrijd gespeeld. De wedstrijd was heel 

spannend en er waren weinig kansen. Toen de meiden op dreef kwamen, ging het 

rap. De dames hebben uiteindelijk met 5-0 gewonnen!  

De meisjes moeten in de Herfstvakantie hun volgende wedstrijd spelen. 

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.  

Medisch handelen 
Sirius heeft een protocol “medisch handelen” opgesteld. Vanaf augustus 2014 betekent dit dat we 

leerlingen GEEN medicijnen mogen toedienen. Als uw kind bv hoofdpijn heeft zullen we hem/haar 

adviseren om een glaasje water te drinken en het even rustig aan te doen.  

We geven dus GEEN paracetamol o.i.d. Alle medische handelingen moeten door medisch personeel 

gedaan worden en mogen niet door personeel van school gedaan worden.  

Bij hoge uitzondering kunt u de leerkracht van uw kind vragen om tijdens schooltijd bepaalde  

medicijnen te geven.  

Hiervoor hebben we wel een getekende verklaring van ouders voor nodig.  

Nadia Cairo: onze Ouder-en kindadviseur oftewel 

Maatschappelijk werkster op de Tamboerijn. 
Beste ouders, mijn naam is Nadia Cairo en ik werk op  basis-

school de Tamboerijn. Ik ben de ouder-en kindadviseur. U kunt 

bij mij terecht voor tips, advies of steun op het gebied van o.a. 

opvoeden. Samen met u zoek ik naar antwoorden en oplossingen 

voor uw vragen of zorgen. Dat kan bij u thuis of in het ouder- en 

kindcentrum Gaasperdam in Reigersbos op nummer 309. Ik 

werk samen met andere deskundigen. U kunt mij bellen of mai-

len om een afspraak te maken. 

Mailen naar n.cairo@altra.nl of bellen op nummer 06-33315359. 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

9.00 uur tot 16.00uur. 

mailto:n.cairo@altra.nl


Biebles groep 4c 
De juf  van  de bieb ging uitleggen  dat we een vlag gingen maken. 

En het was heel erg leuk  we gingen raden bij welk feest een lied 

hoorde. Dan moest je het raden wat voor lied. Het was heel 

leuk. 

Jesaio, groep 4 C   

  

We hebben een spel gedaan en juf ging een verhaal vertellen en 

toen moest je de juiste foto zoeken en er waren twee groepen 

de onderste en de bovenste. De bovenste had gewonnen. 

Alicia, groep 4 C 

  

De juf ging uitleggen over de gouden griffel en de zilveren griffel. 

Het ging ook over de kinderboekenweek. We moesten naar mu-

ziek luisteren en een feest erbij kiezen. Het was leuk en gezellig. 

Jaydan, groep 4 C 

Hoe staat het met ons schoolgebouw? Doe mee met onderzoek 

van de Algemene Rekenkamer  
 

Heeft ons schoolgebouw genoeg geschikte plekken voor leerlingen om  

zelfstandig of in groepjes te werken? Is het geschikt voor het werken met  

digibord en computer?  

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar (de kwaliteit van)  

schoolgebouwen  in het basis- en voortgezet onderwijs. Met dit onderzoek  

willen ze laten zien hoe gemeenten en schoolbesturen voor hun scholen zorgen. 

En ze willen graag weten hoe gebruikers (leerlingen, leraren en ouders ) hun 

schoolgebouw beoordelen: wat is de stand in het land? Help de Algemene Re-

kenkamer met haar onderzoek en doe mee. Op www.checkjeschoolgebouw.nl 

kunt u t/m 26 oktober 2014 een korte vragenlijst invullen en foto´s van het 

schoolgebouw uploaden.  

Onder de ingevulde e-mail adressen verloot de Algemene Rekenkamer een iPad 

mini.  

Stabilo’s 
Alle leerlingen van groep 4 krijgen van school een prachtige stabilo.  

In principe kan de stabilo tot en met groep 8 mee.  

Stabilo’s zijn duur. Stabilo’s worden dus na groep 4 niet meer vervan-

gen door een nieuwe! Leerlingen die slordig omgaan met hun pen, 

hun pen opkauwen, kwijtraken, kapot maken zullen zelf moeten  

zorgen voor een nieuwe pen.  

http://www.checkjeschoolgebouw.nl


Opening Kinderboekenweek 2014 


