
AGENDA 
 

Maandag 27 oktober: 

Groep 7A gaat naar de schooltuinen  

voor een binnenles. 

Groep 7B gaat naar een voorstelling van de 

Witt of Oranje. 

 

Dinsdag 28 oktober: 

 

 

Woensdag 29 oktober: 

 

 

Donderdag 30 oktober: 

Groep 7B gaat naar de schooltuinen  

voor een binnenles. 

 

Vrijdag 31 oktober: 

Les over de Islam voor de groepen 6. 
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Kamp groep 7 
Wij gingen naar de werkweek naar Ermelo. 

We kwamen naar schoolkamp. Toen we naar Ermelo waren, 

gingen we naar onze kamers en daar waren stapelbedden en 

toen gingen we meteen naar buiten en daar was een hele 

grote tuin. Het eten was heel lekker.  

We gingen ook zwemmen. 

Het was leuk in de waterglijbaan!  

We gingen shoppen in het centrum en we gingen ook nog 

naar het Dolfinarium en daar gingen we naar een toffe  

dolfijnenshow kijken en dat vond ik een van de leukste 

dingen. Op de laatste dag, donderdag,  gingen we om 8 uur 

snacks eten, en we gingen dansen, met heel veel plezier en 

de dag daarna gingen terug naar onze school: de Tamboe-

rijn!!! Joepie! 

Gurnoor 7B 

Traktaties 
Een leuk voorbeeld van een gezonde 

traktatie een “pauw” van verschillende 

soorten fruit.  

Mooi en ook erg lekker!!!!!! 



Verjaardagen: 
 

25-10 Mitchengelo Thakoer 5/6 

26-10 Cristiano Goncalves de Sousa 7B 

26-10 Jayden Ghisaidoobe 5A 

27-10 Wendy Koosman 1/2C 

28-10 Shaya Ramsanthal 3C 

29-10 Ceejay Visser 6A 

29-10 Nohea Harderwijk 7A 

29-10 Rochando Loswijk 1/2E 

30-10 Saniyah Moesafier 1/2C 

31-10 Eugene Kwarteng 7C 

31-10 Najeermo Noya 8A 

Ouderb i jdrage 

  

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.  

Opsporing verzocht! 
Vrijdag 10 oktober kwamen de groepen 7 terug 

van een leuke, gezellige werkweek. Voor mij 

werd deze week op een nare manier afgesloten. 

Bij het uitladen van alle spullen is mijn handtas op 

vreemde wijze uit mijn auto gestolen. De auto 

stond voor de nooddeur van het lokaal.  

Is er iemand die tussen 12 en 3 uur ‘s middags 

iets verdachts heeft gezien bij mijn auto? Ik ben 

zeer onthand. 

Ik hoor het graag!  

Juf Ilja Vlemmings, groep 7B 

Sportnieuws; Club Extra/Gymplus 
Elke vrijdag na schooltijd 15:30—16:15 uur is er 

extra  gym voor de kinderen die nog wat extra 

oefening kunnen gebruiken. 

Op de vrijdagmiddag  wordt er ook golftraining 

gegeven in de gymzaal. Wil je straks mee doen 

aan de schoolkampioenschappen kom dan op de 

vrijdagmiddag trainen. 

Straatvoetbal 

Beste leerlingen, woensdag 22-10-2014 

hadden de kinderen van straatvoetbal 

weer een wedstrijd gespeeld. We heb-

ben 3 wedstrijden gespeeld. Bij de eer-

ste wedstrijd hadden we 5-0 gewonnen, 

de tweede wedstrijd hadden we 3-0 

gewonnen. Alleen bij de derde wed-

strijd hebben we helaas met 2-1 verlo-

ren. Het was een heel leuk team.         

Groeten Brenda 7a 
 

Water drinken op school 

Op de stelling  “kinderen drinken wa-

ter op school”  uit de enquête 

“gezonde voeding” was de meerder-

heid van de ouders het eens. Daarom 

gaan wij tijdens een proefperiode in de 

onderbouw beginnen met het drinken 

van water tijdens het tussendoortje. 

We beginnen vanaf 3 november  

tot de kerstvakantie en dan evalueren 

we hoe het drinken van water op 

school is bevallen.  



Vervolg Werkweek 
Het begin van het schoolkamp. Ik kwam naar school en ik wachten op 

de bus. Dus ik ging praten met mijn vrienden we hoorden dat we weg 

moesten. En we liepen naar de bus. De zussen en broers en meesters 

en juffen kwamen ons uitzwaaien. Toen reden we naar Ermelo. 

We waren bij de plek Ermelo. We kwamen in het huis en gingen naar 

de slaapkamer om je bed op te maken. Was je klaar mocht je even 

buiten spelen. Toen  werd het avond toen gingen we avond eten. 

De volgende dag gingen we winkelen ik heb wat spullen gekocht ik heb 

een snacky gekocht. Een snacky  is een beker waar je eten en drinken 

in kan  stoppen. Ik heb nog chips gekocht en nog snoep en een autotje 

voor me broertje gekocht. 

Volgende dag gingen we zwemmen er was een glijbaan. Er was een he-

le grote glijbaan daar ging ik op met Nina, amalia, Imara, kimberly, 

Astria. Er was een hele grote band er was een gele en een rode. 

De volgende dag ging ik naar dolfinariem. Het was heel leuk ik wat 

spullen gekocht. Ik heb een sleutel hanger gekocht en nog  wat snoep. 

En ik zag veel dieren. Toen kwamen we bij het kamphuis daar gingen 

we even aankleden voor de bonte avond. Een paar kinderen moesten 

even helpen om de dingen te zetten. Er was eten en drinken. Er waren 

een paar acten toen begon de bonte avond . we hebben als avond eten 

gegeten . 

1-avond =macaroni 

2-avond=shoarma met pita broodjes 

3-avond=nasi met ei of sate 

4-avond=patat 

Ik vond het heel leuk! 

 

Ruvienne, Groep 7C 

Vervolg Werkweek 
WOENSDAG:  woensdag gingen we zwemmen. Het was heel gezellig daar.  

Er was een was een hele hete sauna . ik ging er in met Tahirah, Nancy, Nadia, 

Tymisha en ik. Het was heel leuk, want we gingen er 15 minuten in zitten. 

Toen we er uit gingen waren we aan het zweten toen gingen we in het oog 

bad dat was heel koud.  later gingen we buiten zwemmen . het was heel leuk. 

We gingen van de glijbaan die heel groot was heel lang. Toen we beneden 

waren was het zo leuk dat ik heel veel keer was gegaan. Buiten gingen we 

springen van een soort van duikplank.  

Maandag Middag Woensdag Donderdag : We gingen in de avond naar buiten 

en met zaklampen lopen. Ik vond het heel leuk . Maar ook heel eng. Ik mocht 

een geluidje maken voor een spelletje. Elke avond gingen we spelletjes spelen 

bijvoorbeeld het geld spel je moest zoveel mogelijk geld zoeken en in het bak-

je van de team. Degene die het meest geld had   gewonnen. Ik en me team 

hadden gewonnen. Het was heel leuk. 

Woensdag: We gingen een kampvuur maken. We gingen rond het vuur zitten. 

De meesters gingen spook verhalen vertellen het was heel leuk 

Donderdag: het bonte avond was heel leuk we gingen dansen later was het 

afgelopen toen mocht je nog even inpakken daarna moest je gaan slapen. 

Aminata, 7C 



De Hermitage 
We gingen bordjes maken. We hadden gezien hoe ze 

op een groot feest gingen eten. De pauwen waren voor 

het geluk. Er waren kikkers in het moeras en daarom 

waren er kikkers op de borden, omdsat ze in het moe-

ras woonden. Ik was de tsarina en ik was verkleed. Als 

er een was die zich niet aan de regels hield, moest hij 

dansen. We moesten lachen.  

Circuit; Constructie 
Lee-Ann en ik hebben met 

blokken een groot huis 

met meubels gebouwd, 

zoals een bed, een koel-

kast en een kast. 

Bij de Ipad hoek hebben 

we het spel ‘Wold of Goo’ 

gespeeld. We moesten 

toen een brug maken. Dat 

ging goed. De circuitles 

vond ik heel goed gaan. 

Groetjes, 

Diego 5A 


