
Te laat komen.  

Het is donker, het is vroeg, het is koud en nat…..toch is dit 

geen reden voor uw kind om te laat op school te zijn. De les 

begint echt om kwart voor negen, dus zorg er voor dat uw kind 

voor kwart voor negen op school is.  

Te laat komen stoort de les. Daar hebben alle andere leerlingen 

en de leerkracht last van. Als uw kind te laat komt, dan mist hij/

zij een deel van de les.  

En, als u na de bel binnen komt kunt u absoluut NIETS meer 

overleggen met de leerkracht van uw kind, want de leerkracht 

is dan al bezig met de les!  
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Websites om te oefenen 
 

Tijdens de oudergesprekken in groep 7 vroeg 

een aantal ouders naar handige websites voor 

kinderen om thuis te oefenen.  

We hebben er een paar op een rijtje gezet: 

www.123lesidee.nl 

 

www.leestrainer.nl 

 

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen

-groep-7 

https://www.taal-oefenen.nl/ 

oefensite.rendierhof.nl/online/cito 

www.kids4cito.nl/ 

 

Gezonde traktatie tijden de Sinterklaastijd 

 

Sint of Americo afbeelding op een stokje, aanrijgen met druiven of 

ander fruit. 

Agenda 

 
Maandag 24-11:  

 

Dinsdag 25-11: de kinderen mogen hun 

schoen zetten 

Groep 7A en 7C gaan naar het Tropenmu-

seum Junior 

 

Woensdag 26-11: 

 

Donderdag 27-11 

 

Vrijdag 28-11: Groepen 5 gaan naar 

schoolzwemmen. 

De volgende Tamtam. 
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Verjaardagen: 
 

22-11 Kenzi Roeland 7A 

24-11 Midas Rebergen 5/6 

26-11 Emilia Agwu 1/2E 

26-11 Giomy Douglas 1/2B 

26-11 Sainde Kaba 8A 

27-11 Celisiah Falix 1/2A 

28-11 Miuccia Leliëndal 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.  

Circus Elleboog 
Hallo ik ben Rachel. Ik ga jullie vertellen 

over Circus Elleboog. Groep 5A ging naar 

circus Elleboog. Toen we daar aankwamen 

moesten we voor oma’s en opa’s gaan zit-

ten en toen werden we verdeeld in groep-

jes acrobaat, jongleren en andere dingen. 

Het was een gezellige dag.  

Sinterklaas. 
Sinterklaas is al weer een week in 

het land. De kinderen kunnen op 

dinsdag 25 november hun schoen-

tje in de klas zetten. 

Op vrijdag 5 december komt Sin-

terklaas naar onze school. Net als 

vorig jaar gaan er steeds enkele 

klassen tegelijk naar Sinterklaas in 

de speelzaal. Er kunnen dus geen 

ouders naar de speelzaal komen. 

Maar u komt toch wel even kijken 

in de klas, als u uw kind naar 

school brengt. Bij mooi weer 

(droog!) kunt u buiten een warm 

drankje drinken. 

TOT ZIENS OP  Vrijdag  5 decem-

ber! 



Hermitage 
Vorige week woensdag is groep 5A naar de 

Hermitage geweest.  

Het onderwerp was Dinning with the Tsars. 

Toen we bij Anne Frank 

waren. 

Gingen we naar het ach-

terhuis. 

We zagen de slaapka-

mers, badkamer, woonka-

mer, werden gefilmd en 

ik weet nu veel meer dan 

eerst  

Groetjes van Aysha 8a 

Bij Anne Frank gingen we in groepjes lopen. 

We kwamen in het achterhuis terecht daar za-

gen we  de boekenkast, keuken, woonkamer en 

de badkamer. 

Ook bij de kamer van Anne Frank haar vader 

Otto frank . 

Ook de kamer van Anne Frank zelf. 

Het was heel leuk. 

Diego 
Groep 5A ging naar de Hermitage. De klas ging 

in twee groepen door het museum en we gin-

gen borden maken van de tsaar en tsarina. 

Daarna gingen we weer terug naar school. 


