
Uitnodiging kerstafsluiting onderbouw 
Woensdag 17 december  sluiten wij in de onderbouw het thema kerst 

af met een liedjesoptreden van de peuter en kleutergroepen. 

U bent van harte welkom vanaf  

9.00 u - 9.30 u in het speellokaal. 

Zet u deze datum alvast in uw agenda!! 

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 28-11 #14 

 Lieve ouders en lieve kinderen 

Vrijdag 5 december gaan we weer genieten 

Van het feest van de Sint en zijn Pieten 

Ze zullen veel aandacht schenken aan groep een t/m vier 

Daarom blijven ze ook de hele ochtend hier. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden niet vergeten 

Die vieren het feest met elkaar in de klas, zoals u al zal weten 

Deze dag wordt vast weer helemaal TOP 

Om 12 uur gaan de kinderen uit, dan zit het feest er op 

Hopelijk gaat iedereen naar huis met een blij gezicht 

De middag zijn ze vrij, de school is dan dicht 

De kinderen gaan dus extra vroeg naar huis 

En, viert u het feest ook nog thuis?? 

Dan veel plezier gewenst van Piet en Sint 

Voor alle ouders en elk kind 

 

Met de groeten van de rijmpiet!  

Wij drinken water!! 
In de onderbouw hebben wij een 

proefperiode afgesproken over het 

drinken van water  tijdens het tussen-

doortje. 

Veel kinderen drinken al elke dag wa-

ter op school. Heel goed!! 

Wij zouden het heel fijn én gezond 

vinden als er nog meer kinderen water 

gaan drinken. 

Stimuleert u uw kind(eren) thuis ook, 

water is gezond en lekker!! 

Binnenkort ontvangt u van ons een 

vragenlijstje om de proefperiode te 

evalueren. 

Afsluiting blok 1 brede school 
Volgende week zijn alweer de laatste lessen van 

blok 1 van de brede school. 

Ouders en andere belangstellenden zijn van 16.00 

tot 16.30 (het laatste  half uur van de les) van harte 

welkom om te komen kijken. 

De kinderen willen graag laten zien wat zij de afge-

lopen tijd hebben geleerd. 

 

Schoen zetten 
Afgelopen dinsdag mochten alle kinderen op school hun 

schoen zetten. Sint heeft voor ieder kind een leuk pre-

sentje gebracht. 



Verjaardagen: 

 
28 november Miuccia Leliëndal  

 

29 november Abraham Akowuah Bonsu  

   Lydiano Lens  

 

1 december  Imany Grampon  

   Aaditya Rani  

   Tanisha Schuiling  

   Gymairo Theme  

 

2 december  Kiyan Louisville  

 

3 december  Challenger Poepon  

   Alysha Sprado  

   Quinten Sprado  

   Jairo Wiebers  

 

5 december  Sinterklaas 

Pepernoten bakken 

 
Voor circa 50 stuks heb je nodig:  

• 100 gram zelfrijzend bakmeel 

• 50 gram donkerbruine basterdsuiker                 

• 1 theelepel speculaaskruiden 

• 40 gram koude boter in kleine stukjes 

• 2 eetlepels melk 

• mespunt zout 

• bakpapier 
 

Bereiden: 

Verwarm de oven voor op 175 graden en leg het bakpapier op de bakplaat. 

1. Zeef boven een kom bakmeel, basterdsuiker, speculaaskruiden en een 

mespunt zout. Voeg boter en melk toe. Alles met de hand kneden tot een 

bal.  

2.Maak balletjes van ongeveer 1 cm doorsnee en leg die een stukje uit elkaar 

op de bakplaat. Druk dan de balletjes met de duim iets plat. 

3.Bak de kruidnootjes in het midden van de oven in 15 tot 20 minuten gaar 

en goudbruin. En het gaat heerlijk ruiken mmmmmmm… 

4.Haal het bakpapier met de kruidnootjes van de bakplaat en bekijk en ruik 

het resultaat, de kruidnootjes zijn nog een beetje zacht. 

Nog even laten afkoelen dan worden ze lekker krokant en dan  smullen 

maar! 

 

Tips bij allergie: 

Tarwe-allergie 

Voor kinderen  met een tarwe-allergie? Vervang dan het zelfrijzend bakmeel 

door 100 gram speltbloem met daarin 3 gram bakpoeder. 

Koemelkallergie 

Voor kinderen met een koemelkallergie? Vervang dan de melk door sojamelk 

of geitenmelk. 

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.  

Agenda: 
1-12: 

 

2-12: 

 

3-12: 

 

4-12: 

 

5-12: De Sint en de Pieten komen 

de Tamboerijn een bezoekje bren-

gen. De kinderen zijn om 12.00 vrij. 



MixMax Brasil 
 

Hallo iedereen             

Ik vond het heel leuk gisteren. We gingen 

heel veel doen zoals dansen muziek spelen, 

dingen maken van ouden spullen en eten ma-

ken. We kregen ook een rondleiding en we 

zagen van alles, zoals doppen waarmee een 

vloer is gemaakt en er waren dieren van fles-

sen gemaakt. Ik vond het eten niet super lek-

ker want er zat te veel deeg in. Maar het 

drinken was wel lekker. Op het laatst gingen 

we weer naar beneden om de jassen te pak-

ken en de tassen te pakken.  Toen we weer 

op school waren  kregen we een bandje waar 

je drie knopen in moest doen en bij elke 

knoop mocht je een wens doen.              

Groetjes, Kevin uit 7a.  

 

Mix Max Brasil 3 
MIX MAX BRASIL was super leuk. De tentoonstelling was is Amsterdam.  

We gingen met de bus naar het Tropenmuseum. Het duurde ongeveer een half  

uurtje. 

 

Er werden mooie kunstwerken, en kamertje met kunstwerken tentoongesteld. 

Dat was zo mooi. Het maken van dat duurde zo lang. Ze gebruikten dingen dat al gebruikt waren 

om de kunstwerkjes te maken. Er waren stoelen van geknipte oude kleding gemaakt .Zo cool. En 

er waren banken gemaakt van flessen. En de vloer was bedekt met dopjes van flessen. En ze maak-

ten van sleutels een instrument. 

We hebben echt leuke activiteiten gedaan. We hebben geluisterd naar andere  

groepen die muziek gingen maken. Want we waren gesplitst in 4 groepen alle  

groepen 7 doorelkaar. Er waren 2 groepen die muziek gingen maken. En de andere 2 groepen 

waar ik in zat ,gingen van oude geknipte kleren en fietsbanden een mooi armbandje maken. 

De einpresentaties vond ik leuk vooral om naar de mensen te luisteren die muziek gingen maken. 

En het armbandjes eindresultaat vond ik echt heel mooi. Echt zo leuk om dat te zien. En een 

groep die muziek ging maken gingen kaasballen maken best lekker hoor en we kregen  

Limonade. Ook lekker hoor. 

Ik vond het Tropenmuseum heel erg leuk. Dit was de leukste tentoonstelling wat ik ooit heb ge-

had. Ik vond vooral de kunstwerkjes heel erg uniek. Je kan dit gewoon maken door te recyclen .Ik 

vond dit zo leuk. 

Doei. liefs Ashtria 7C 

Mix Max Brasil 2 
Dinsdag ochtend gingen we met de bus naar het Tropenmuseum. Maar gelukkig was het niet echt ver 

het was ongeveer een half uurtje. 

Toen we er uiteindelijk waren zagen we gerecyclede dingen bijv. stoelen van kratten, banken van flessen 

en matten van doppen. 

We mochten vriendschap armbanden maken van fiets banden en geknipte T-shirts. 

Maar aan het eind mocht je hem laten zien aan iedereen. En daarna gingen we gezellig eten met elkaar 

we hadden zelf gemaakte kaasbroodjes gegeten. Ze waren heel lekker. 

Ik vond het een heel leuk voorstelling want het is van jong tot oud. 

 

Eugene 7C 


