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13-12 Ahmed Hassan 6A 

14-12 Nadamio Drenthe 1/2E 

14-12 Priscilla Wijnerman 7A 

15-12 Kenya Kollen 3B 

16-12 Justien Kazmi 7B 

16-12 Cheraldo Raijmann 5A 

17-12 Ysoief Bereket 1/2C 

17-12 Renaisha Sno 1/2B 

18-12 Damian Kuster 1/2D 

19-12 Valencia Fernandez 

19-12 Brianna Martha 7B 

19-12 Yassin Sidali 1/2B 

19-12 Samanjeet Singh 8B 

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 12-12 #16 

Verlof rondom de kerstvakantie.  

Hieronder vindt u nogmaals de afspraken die 

we hebben over verlof. Deze afspraken zijn 

ook bekend bij de leerplicht ambtenaar.  

 

Alle leerlingen hebben eerdaags twee weken 

kerstvakantie. Ouders en leerlingen die op fa-

miliebezoek willen kunnen dit in de kerstvakan-

tie doen. Voor extra vakantie kan en mag ik 

geen verlof geven. Verlof is bedoeld voor cala-

miteiten. Dus alleen met een heel speciale re-

den mag ik verlof verlenen. Verlof is bv bij een 

trouwerij een dag. Ook voor een begrafenis 

mag ik een leerling een dag verlof geven. Meer 

dan een dag kan alleen na overleg met de direc-
tie van de school. Verlof van maximaal 10 da-

gen wordt bij hoge uitzondering gegeven.  

Verlof na de kerstvakantie wordt niet gegeven. 

Alle kinderen moeten maandag 5 januari weer 

op school zijn.  

Agenda: 
 

 Maandag 15 december: 

 

 Dinsdag 16 december: optreden van ons schoolkoor in Eben Haezer 

 

 Woensdag 17 december: kerstafsluiting kleuters 9.00 uur 

 

 Donderdag 18 december: - Er is school tot 12 uur! 

       - Optreden van ons schoolkoor in de speelzaal van      

                                                de school 

       - Kerstdiner, 17.30 deuren gaan open 

             17.45 het diner begint!   

 

 Vrijdag 19 december: - Om 12 uur begint de kerstvakantie! 

                                         -Tamtam nr. 17 komt uit. 



Uitnodiging kerstafsluiting ob 

 
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. 

U komt toch ook!? 

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.  

Leerlingenraad 
Onze leerlingen raad bestaat uit leerlingen van groep 6, 7 en 8. Ook dit jaar heeft 

onze leerlingen raad overleg met de directie van de Tamboerijn. We vinden het 

belangrijk om de mening van kinderen te horen. 

Donderdag 11 december was er kort overleg over:  

 De nieuwe samenstelling, want in groep 6 zijn nieuwe leden gekozen.  

 De spellingwedstijd, die aan het eind van het schooljaar weer door de leer-

lingen raad wordt georganiseerd.  

 Wat speelt er bij onze leerlingen  

Vervolg leerlingenraad 

Beste kinderen en ouders . 

Er is weer een nieuwe leerlingenraad. 

Dat zijn dit keer Emmilia uit 5/6 . 

Shannon uit 6a. Berat uit 6b. Melissa uit 7a. 

Alicia uit 7b .Kimberly uit 7c. 

Luna uit 8a.Didier uit 8b. 

Dit zijn de nieuwe leerlingen van de leerlingenraad 

Onze voorbeelden van het werken in de leerlingenraad zijn  

De luizenzakken vastbinden en wc borstels en luchtverfrissers 

In de wc’s doen en om goede doelen te helpen en actie te  voeren 

 

Vriendelijke groet Shannon & Emmilia 

Gezonde traktaties kerst 
 

Gezonde  en leuke traktaties rond de kersttijd. Grinch pop-

pers van een groene druif, schijfje banaan, aardbei en een 

mini marshmallow, of kerstboomvormpjes gestoken uit een  

watermeloen. 



Het Tamboerijn Kinderkoor gaat optreden! 

Ons kinderkoor is al maanden aan het repeteren voor het kerst optreden. En komende week is het zover! Ze gaan een spetterend pro-

gramma laten horen van oude en nieuwe kerstliedjes.  

Allereerst treden ze dinsdagmiddag 16 december op in verpleeghuis Eben Haezer. De uitvoering begint om 13.30 uur en is om 

14.30 uur afgelopen.  

Alle ouders en verzorgers van de hele school zijn van harte welkom om te komen luisteren!!  

 

Op donderdagmiddag 18 december treedt het koor op in de speelzaal van onze eigen school. Ook dan zijn alle ouders en verzor-

gers, die het koor willen horen, van harte welkom. 

Op deze ochtend zijn er 3 optredens. De eerste uitvoering begint om 9.00 uur, de volgende om 9.45 en om 10.45 uur de laatste.  

Het is beslist de moeite waard om een van deze uitvoeringen te komen bijwonen, want het koor zingt geweldig. Dus….mis het niet!!  

 

Met vriendelijke groet 

Rob de Jong 


