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GRATIS Sport- en spelactiviteiten:   

 

Zuidoost organiseert elke donderdagmiddag, voor 
alle kinderen uit de buurt gratis sport– en spelacti-

viteiten.  
Tijdstip: 16.30 uur t/m 18.00 uur voor kinderen tussen 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 
Dus kom op donderdag naar de gymzaal!! 
Er zijn verschillende activiteiten te doen: balspellen, badmin-

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

AGENDA 
Maandag 17-11:  

Groep 7A gaat naar de schooltuinen 

 

Woensdag 19-11:  

studiedag De school is gesloten.  

 

De brede schoolactiviteiten gaan wel door! 

 

Donderdag 20-11:  

Ouderochtend groep 1 

De groepen 7 gaan naar IDFA in de Brakke Grond 

Vrijdag 21-11: 

De volgende TamTam verschijnt weer 

Sint en Piet 
Vorig jaar hebben we een aantal afspraken gemaakt over Sint en Piet. Ter herinnering vindt u 

hier de afspraken op een rij.   

Ons uitgangspunt is: “Het feest van de kinderen moet ook een echt FEEST zijn en blijven”.  

We willen ons niet mengen in de discussie over “zwarte piet”, we willen gewoon een gezellig 

feest voor alle kinderen en alle ouders.  Onze afspraken zijn:  

 Onze Pieten hebben vegen op hun gezicht van de schoorsteen. Onze Pieten zullen dus 

niet geheel geschminkt worden. 

 De hallen, klassen en gangen worden versierd. Alle kinderen mogen creatieve Pietjes, 

Sintjes, stoomboten, cadeautjes, schoorstenen maken. Kinderen die Pietjes willen maken,  

mogen kiezen uit allerlei kleuren.   

 De Pieten zijn slim. Ze helpen Sint en praten gewoon Nederlands.  

 Piet heet Piet. Het is niet nodig om hier het woord “zwart” bij te gebruiken. Veel leuker 

is het om in navolging van de Pieten die je op de televisie tegenkomt, de Pieten te benoemen 

als: gympiet, rijmpiet, spelletjespiet, muziekpiet, denkpiet, cadeautjespiet… Als iedereen hier 

op oefent, verdwijnt de term “zwarte” Piet vanzelf. 

De leerkrachten van groep 1 tot en met 4 oefenen liedjes in met de kinderen (ook met Dick, 

onze pianist). Zij hebben vorig jaar de liedjes gescreend.  Liedjes met een “vreemde” tekst 

zijn uit het repertoire verdwenen of aangepast. Voorbeeld: “zwarte” Piet ging uit fietsen, toen 

klapte z’n band….is snel aangepast door te zingen: “onze” Piet ging uit fietsen, toen klapte z’n 

band.”  

 Op 5 december houden we GEEN intocht buiten voor Sint en Piet.  

We ontvangen hen IN de school.  

 

De rol van Sint en Piet verandert op deze manier stap voor stap.  

Tot slot: ons uitgangspunt is dus dat het feest een echt feest is en blijft. Ik hoop van harte dat 

alle ouders en alle kinderen hieraan willen meewerken.  

Alvast bedankt en heel veel plezier met het Sint en Piet feest!! 

Ingrid Tunnissen, directeur 

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


Lampionnenoptocht 
Afgelopen dinsdag 11 november 

hebben alle kleuters en peuters 

een lampionnenoptocht gelopen 

voor Sint Maarten. 

De kinderen hebben gezongen in 

de school, bij kinderopvang UK en 

bij de vve groep  

Tamboerijn 3.  

 

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.  

Voorleeswedstrijd 2 
Hoi allemaal, ik ben Luna uit groep 8a. 

En ik heb meegedaan aan de  

voorleeswedstrijd van de Tamboerijn, 

en ik heb gewonnen. Ik vond het heel 

leuk om mee te doen en zeker om 

voor te lezen voor de school, ik vond 

de andere kinderen ook heel erg goed 

voorlezen. En ik wens de kinderen 

voor volgend jaar heel veel plezier !    

 
Groetjes Luna 8a 

 

. 

Voorleeswedstrijd 
Ik ben heel blij en vereerd dat ik gewonnen heb. 

 

Ik vond het heel leuk om mee te doen. Vorig jaar heb ik 

ook mee gedaan toen werd ik 2de daar was ik ook blij mee 

Maar dit jaar ben ik 1e daar ben ik nog blijer mee.  

Heel erg bedankt jury!  

 

Aicha groep 5/6  

 

 

Ik  ben  blij  om  op  de  3  plaats  te   staan. 

Ik  was  eerst  bang, maar  nu  niet  meer  en  ik  heb  

daarom   meegedaan. 

Mijn meester  en  klasgenoten   waren  wel  trots  op  mij. 

 

Tiara  groep  5/6.  

Groep7B naar Het Muiderslot 
De kinderen van 7b zijn naar het Muiderslot ge-

weest. En daar zijn 5 kinderen uitgekozen die rid-

ders speelden en we zaten op een schip. Ze wou-

den oorlog met de west friezen. De priester had 

2 west friezen vermoord  . 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  vechten. 

Floris de vijfde dwong haar te vertellen waar zijn 

vader is. 

    Quireeny en Jeneisha   


