
Agenda: 

 
Donderdag 1 januari: eerste dag van 2015 

 

Maandag 5 januari: School start weer 

 

Dinsdag 6 januari: 

 

Woensdag 7 januari: 

 

Donderdag 8 januari: 

 

Vrijdag 9 januari:  de eerste TamTam van 2015 

komt uit. 

Onze voorschool 
Prijsvraag: De Voorschool zoekt een naam! 
 
Op 30 januari wordt het pand aan de Schonerwoerdstraat geopend waar de nieuwe groep van voor-
school de Tamboerijn van Swazoom gevestigd is.  
Voorschool de Tamboerijn is de voorschool van basisschool de Tamboerijn.  Voor dit gebouw zijn we 
op zoek naar een leuke naam! Wij denken aan een korte naam die past bij de school de Tamboerijn en 
de Mobiel Reigersbos, want naast voorschool de Tamboerijn is hierin ook een nieuwe groep van de 
voorschool Kids (zit in de Mobiel Reigersbos) gevestigd. Dus, bedenk een leuke naam voor de  
Voorschool en win een leuke prijs!!! Je kunt de naam tot 5 januari 2015 mailen naar  
info@swazoom.nl. Tijdens de opening op 30 januari wordt de winnaar bekend gemaakt. 
 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!! 

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 19 december #17 

Fijne Kerst en een goed 2015 
Het jaar 2014 is bijna ten einde. Gisteren hebben 

alle leerlingen en leerkrachten heerlijk gegeten 

tijdens het Kerstdiner.  Ik wil alle ouders die iets 

hebben gemaakt hartelijk bedanken! 

Ook kijken we terug op een jaar waarin er weer 

ontzettend veel geleerd is, gedaan is, leuke uit-

stapjes zijn geweest en noem het maar op.  

Ik hoop dat 2015 net zo succesvol wordt als 

2014. 

 

Namens alle medewerkers van de Tamboerijn 

wens ik u een fijne Kerst en een geweldige start 

van 2015 toe. 

 

Ingrid Tunnissen, directeur. 

Lezen in de kerstvakantie 
Kijk eens op www.keeskomma.nl 

Kees Komma en de boekenbende is een leuke gratis 

game die spelenderwijs lezen en luisteren combineert. 

Leuk voor kinderen in groep 3 en 4. 

 

Weet u, dat uw kind ook E boeken kan lenen bij de  

bibliotheek? Er is keuze uit heel veel leuke boeken. 

mailto:info@swazoom.nl


Verjaardagen: 
17-12: Miracle Sarfo Oware  
20-12: Mangel Boafo  
21-12: Deshanti Lens  
22-12: Anishika Singh  
23-12: Majdoulin Meddah  
  Stefanie Groenewegen  
25-12: Illaysja Schenkers  
   Quireeny Frankel  
26-12: Faith-Lynn Heye  
  Leslie van Buren  
27-12: Jay-lee Markelo  
28-12: Dyalan Jacott  
  Jaden Pinas  
29-12: Dyesro Tuinfort  
  Jelesah Martosoedarmo  
  Odessah Lijkwan  
30-12: Diego Kollen  
  Djereno Waal  
  

 2015 
01-01: Farencio Heye  
   Shalom Baah  
02-01: Cylie Holder  
03-01: Deveryana Leito  
05-01: Mauchery Sabajo  
06-01: Lexford Asumadu  
  Raiven van Aanholt  
  Terach Flawtantie  
07-01: Jaydan Sonokromo  
  Michelle Opong  
  Roxy de Voogt  
08-01: Lindsy Spaans  

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.  

Gymnastiek per januari 
Omdat Hans v.d. Steen alleen op vrijdagen aanwezig is, worden de gymlessen volgend 

jaar, dus vanaf januari verzorgd door Antoni v.d. Hoek en Karin Veltman. Antoni is al 

bekend met de Tamboerijn. Hij heeft het afgelopen half jaar hier stage gelopen.  

Antoni v.d. Hoek zal (in principe) de lessen op maandag (7a 7b 7c 8a 8b) en dinsdag (8a 

8b 7c 7b  7a 5 )  geven.  

Karin Veltman komt op de woensdag (5/6 6b 6a 4a 4b), donderdag (3a 3b 3c 4a 4b 4c     

6b) en vrijdag (3c 3b 3a 4c 6 Joeri 6a ).  

Het rooster is voorlopig, als het nodig is wordt het aangepast.   
 

 Ik wens beiden heel veel plezier met de gymlessen op de Tamboerijn.  

Ingrid Tunnissen, directeur  

Gymnastiek  
Per 1 januari gaat onze gymnastieker, Hans v.d. Steen, met prepensioen. Hans heeft 

heel, heel veel jaren de gymlessen verzorgd. Hij heeft z’n “steentjes” dus wel bijgedra-

gen. Nu gaat hij het wat rustiger aan doen. Nee, hij gaat ons nog niet verlaten, u ziet 

Hans nog alle vrijdagen terug, dus we nemen nog geen afscheid van hem. Hans gaat op 

vrijdagen met groepjes kinderen aan de slag.  

Via deze TamTam wil ik Hans heel hartelijk danken voor alle sportieve lessen en z’n 

bijdrage aan alle sportieve activiteiten.  

Ik wens hem namens alle medewerkers heel veel plezier met alle vrije tijd en ook heel 

veel plezier met het werk op de vrijdagen. 

Ingrid Tunnissen, directeur. 



Afscheid Hans van der Steen 

 
Afscheid niet helemaal, ik blijf de kinderen die extra gym nodig heb-
ben op de vrijdag nog les geven. Daar heb ik bijzonder veel plezier in, 
dat kan ik, denk ik wel, tot mijn 70e blijven doen, want dat geeft veel 
energie. De kinderen die zich onzeker voelen bij het bewegen, die wil 
ik zo begeleiden, dat ook zij plezier en lol gaan beleven bij het 
sporten en spelen, dat is wat mijn hart verwarmt. Daar wil ik nu nog 
geen afscheid van nemen, ik ben de schoolorganisatie dankbaar dat 
ik dat nog mag doen. 
Mijn lesgeef manier was er op gericht om de kinderen nieuwsgierig te 
maken naar meer en anders, zoveel mogelijk toestellen in de zaal. De 
mooiste opmerking vond ik wel dat een leerling verbaasd keek hoe de 
bal aan de stick bleef kleven en zei: "De meester kan toveren." 
Of als ze me met grote ogen aankeken, als ik zei dat ze hun gym-
schrift mee moesten nemen! Daarmee bedoelde ik dat je moest 
luisteren, kijken en nadenken, je hoofd er dus bij moest houden. Gym 
is meer dan rennen, springen, draaien enz., bij gym moet je ook 
nadenken. 
Ik hoop dat ik een steentje heb kunnen bijdragen bij de ontwikkeling 
van uw kind. 
Daarom heb ik aan alle kinderen een tastbare herinnering, als dat al 
nodig was gegeven. 
 
Aan de kinderen dan nog eens in woord. 
Een steentje van je gymmeester Van der Steen. 
Ik hoop dat ik een steentje heb kunnen bijdragen bij jouw ontwikke-
ling. Als je vindt dat dat geholpen heeft, bewaar hem dan en als je het 
even niet meer weet, pak dan je het steentje en denk terug aan toen. 
Als je vindt dat je niets geleerd hebt, gooi het steentje dan heel ver 
weg en denk er nooit meer aan terug. 
Ik wens jullie veel sportiviteit toe. 
 
Hans van der Steen 

Surprises. 

Een beetje laat maar ik wil toch een groot compliment geven aan de 

kinderen van groep 8a. Bij de surprises moesten de kinderen een 

gedicht in het Engels schrijven. Sommige kinderen hebben op internet 

gezocht, anderen hebben het Nederlandse gedicht vertaald in het En-

gels en de rest heeft een mix gemaakt van Nederlands en Engelse 

woorden tussendoor. Hieronder een mooi voorbeeld: 

Someone is knocking, children 

Someone is tapping at the window frame 

It’s a stranger, I guess, 

I shall check and ask him for his name. 

Saint Nicolas, Saint Nicolas 

Will you please make a stop at our door 

And throw in some candy 

All around the floor        Juf Burnie en Juf Shereen 
 

Vuurwerkles 
Afgelopen dinsdag hadden we vuur 

werk les er kwam een vrouw langs 

en ging vertellen over de gevaarlijke 

dingen die kunnen gebeuren met 

vuur werk. Ze nam een echte  

Cobra 6.2 mee, ze zei dat hij sterker 

dan drie hand granaten is. 

Ze heeft ons ook gezegd hoe je er 

achter komt dat vuur werk iligaal is. 

Het is iligaal als er een buitelandse 

tekst op staat of als er geen tekst op 

staat.  

 

Groetjes Cylie 8b 


