
Ons circuit 

Elke twee weken gaan alle groepen 3 tot en met 8 een ochtend of 

middag in het circuit werken aan techniekopdrachten, creatieve en 

Engelse opdrachten. Of ze werken in de “ontdekhoek” en ipad-

hoek. Dit circuit is dus elke ochtend en elke middag in gebruik 

door een groep.  

We hebben hier ALTIJD hulp bij nodig. Als u een ochtend of mid-

dag tijd en zin heeft om te helpen….dan heel graag.  

Dit kan natuurlijk met de klas van uw eigen kind, maar het kan ook 

met een andere klas.  

 

Geef even aan de leerkracht door dat u komt helpen!  

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

de TamTam van 7 november #11 

Hieronder vindt u de vakanties en vrije dagen die er voor dit schooljaar nog gepland staan.  

 

Woensdagmorgen 19 november:  Studiedag. De leerlingen zijn vrij. 

Vrijdagmiddag 5 december:            Sint. De leerlingen zijn ‘s middags vrij 

Donderdag 18 december:              Kerstdiner. De leerlingen zijn ‘s middags vrij. Het diner begint om kwart voor 6, de deur gaat om half 6 open. 

Vrijdag 19 december:    Kerstvakantie. De leerlingen zijn vanaf 12 uur ‘middags tot en met 4 januari 2015 vrij. 

Vrijdag 6 februari:     Studiedag. De leerlingen zijn vrij. 

Krokusvakantie:    21 februari tot en met 1 maart 2015 

Maandag 16 maart:    Studiedag. De leerlingen zijn vrij. 

Paasweekend:     De leerlingen zijn vrij vanaf donderdagmiddag 2 april om 

12 uur ‘middags tot en met 6 april. 

Meivakantie:     Vrijdagmiddag 12 uur tot en met 10 mei.  

Hemelvaart weekend:    14 en 15 mei.  

Dinsdag 26 mei:     Studiedag. De leerlingen zijn vrij.  

Vrijdag 12 juni:     Studiedag. De leerlingen zijn vrij. 

Zomervakantie:     Vrijdag 3 juli om 12 uur. Tot en met 16 augustus.  

AGENDA 

Maandag 10-11: Inloopgesprekken 

Dinsdag 11-11: Inloopgesprekken 

Groep 5 van juf Sheresha gaat ‘s middags naar Eben Haezer. 

Woensdag 12-11: Inloopgesprekken. Voorleeswedstrijd Bovenbouw van 

9.30-10.30, Middenbouw van 11.00-12.00 

Hermitage voor de groep van Sheresha. 

Donderdag 13-11: Inloopgesprekken 

 

Vrijdag 14-11: 

 
 



Verjaardagen: 
 

08-11 Jaimy Jacott 1/2D 

09-11 Amalia Esajas 7C 

12-11 Chiara Niels 8A 

12-11 Mitchel Hols 6B 

13-11 Lorenzo Hidalgo Pro 7B 

14-11 Dairencio Allen 7B 

14-11 Elia van Wieren 4B 

14-11 Jonathan Obanor 1/2B 

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.  

Groep7B naar Het Muider-

slot.  

De kinderen van 7b zijn naar 

het Muiderslot geweest. En daar 

zijn 5 kinderen uitgekozen die 

ridders speelden en we zaten 

op een schip. Ze wilden oorlog 

met de West Friezen. De pries-

ter had 2 West Friezen ver-

moord. De priester was nog 

niet klaar. maar Floris de Vijfde 

gaf hem een zak goud. Toen 

gingen de Floris de Vijfde en 

een van de West Friezen  vech-

ten. 
Floris de Vijfde dwong hem te 

vertellen waar zijn vader was. 
    Quireeny en Jeneisha   

   

De jaarlijkse voorleeswedstrijd 
 

Aanstaande woensdag 12 november wordt de jaarlijkse 

voorleeswedstrijd gehouden, eerst in de Bovenbouw om 9.30 

uur, daarna in de Middenbouw om 11.00 uur. 

 

De voorrondes zijn al in de klassen gehouden. Het was ook 

in de klassen weer spannend.  

 

Woensdag 12 november:  

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

de volgende ronde: de finale van Amsterdam Zuidoost en 

Diemen. Deze ronde vindt plaats in de periode van januari 

tot half maart.   

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 taalontwikkeling van de kinderen.  

 

Ouders en andere belangstellenden zijn van harte wel-

kom bij de voorleeswedstrijd. De wedstrijd in de bovenbouw 

begint om 9.30 uur, de wedstrijd in de middenbouw begint  

om 11.00 uur en duurt tot 12.00 uur 

GRATIS Sport- en spelactiviteiten:   

Zuidoost organiseert elke donderdagmiddag, 

voor alle kinderen uit de buurt gratis sport– en 
spelactiviteiten.  

Tijdstip: 16.30 uur t/m 18.00 uur voor kinderen tus-
sen de 4-9 jaar.  
18:00 uur t/m 19:30 uur voor kinderen tussen de 9-

14 jaar 
Waar? In de grote gymzaal van de Tamboerijn.  

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

www.zuidoost.amsterdam.nl/sport/sportbuurtwerk 

/sportbuurtwerkzuidoost 
Er zijn verschillende activiteiten te doen: balspellen, bad-

minton, tik- en renspelletjes spelen en nog veel meer!  

Dus kom op donderdag naar de gymzaal!! 

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/sport/sportbuurtwerk
http://www.zuidoost.amsterdam.nl/sport/sportbuurtwerk


Foto’s muziekschool. 

In veel groepen op school wordt muziekles gegeven door een 

docent van de Muziekschool Zuidoost. Deze lessen worden 

gesubsidieerd door de gemeente.  Om aan de gemeente te kun-

nen laten zien wat er in de scholen gebeurt, heeft een fotograaf 

in de groepen 3 foto’s gemaakt van een muziekles. Deze foto’s 

kunnen gebruikt worden in het verslag voor de gemeente. Als u 

er bezwaar tegen heeft dat deze foto’s gebruikt worden, kunt u 

dit binnen een week melden aan de directie van de school 

Maak kans op een uniek voorstelling in het paleis op de Dam 

Het Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert op zaterdag 15 november een    

unieke film première van jeugdfilm Wiplala voor een exclusieve groep van 40   

kinderen . 

Wil jij kans maken om hierbij aanwezig te zijn ? 

Ga dan naar de volgende website voor meer info en om je op te geven!! 

www.paleisamsterdam.nl/wiplala 

Groep 5 gaat naar Eben Haezer 

Op dinsdag 11 november gaat groep 5 van juf Sheresha naar 

zorgcentrum Eben Haezer. 

Zij zullen daar samen met de ouderen die in Eben Haezer wo-

nen een activiteit doen met CIrcus Elleboog. De klas vertrekt 

om 13.00 van school. De kinderen zijn rond 16.00 uur terug op 

school. 

Brede school 

 

We vinden het heel fijn dat zo veel kinderen van de 

Tamboerijn meedoen aan een activiteit van de brede 

school.  Helaas merken we ook dat er regelmatig kin-

deren ongemeld afwezig zijn bij een activiteit of opeens 

willen stoppen. Bij afwezigheid om een dringende reden 

of ziekte verwachten wij dat u dit doorgeeft aan juf Mar-

jan, juf Martine of bij de administratie.  

Als u uw kind opgeeft voor een activiteit, verwachten wij 

ook dat uw kind deze activiteit afmaakt. De brede school 

activiteiten zijn gratis, maar niet vrijblijvend.  

Als uw kind om heel dringende reden echt niet meer aan 

een activiteit kan deelnemen, kan uw kind alleen na over-

leg met de intern coördinator (juf Martine) worden uit-

geschreven bij een activiteit.  

 Voorbeeld van een gezonde  

traktatie 

 
Een dolfijn van een halve banaan in bubbels 

van druiven, staat heel leuk in een door-

zichtige beker. 

 

Groep 5/6  

naar de Hermitage 

 

Op de website van de school 

(www.detamboerijn.nl)  

staan foto’s van ons bezoek 

aan de Hermitage. 

De tentoonstelling was mooi 

en de kinderen hebben ook 

mooi servies gemaakt. 

 

De Hermitage vond de foto’s 

zo leuk dat ze de foto’s ook 

willen gebruiken voor hun 

folders en site!! 

 

 

Groeten groep 5/6 

 

 


