
Gelukkig Nieuwjaar! 
 

Namens alle collega’s van de Tamboerijn 

wens ik u een goed 2015!  

2015 is voor onze buurt fantastisch begonnen 

met het grote postcodeloterij spektakel. 

Voor heel veel ouders was dit natuurlijk een 

groot feest en een enorme verrassing. Wie 

had dat kunnen dromen!!  

 

Na een week school zijn we weer in het ge-

wone ritme. Het jaar is begonnen, de CITO 

M-toetsen komen er aan. We gaan weer ver-

der met onze circuit lessen. Er komen weer 

uitstapjes, de schooltuinen gaan begin-

nen...kortom we gaan weer lekker aan de 

slag. 

Ik wens iedereen gezondheid en geluk !  

Ingrid Tunnissen, directeur 
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Agenda: 
 

Maandag 12 januari 

 

Dinsdag 13 januari 

 

Woensdag 14 januari 

 

Donderdag 15 januari 

 

Vrijdag 16 januari 

Tamtam nr. 19 komt uit. 

Postcode loterij 
Voor ouders die meespeelden met de Postco-

de Loterij, hartelijk gefeliciteerd!  

Jeugdjournaal op school! 
Dinsdag 6-1 kwam Nick van het  

Jeugdjournaal op school om kinderen van 

groep 7 te interviewen.  

Het ging natuurlijk over de Postcode Loterij. 

Deze viel  op oudejaarsavond op postcode 

1107,waardoor opeens heel veel mensen dui-

zenden euro’s rijker zijn.  

 



Verjaardagen: 
 

13-01 Chevelly Tempo 7A 

16-01 Loena Tempo 6B 

16-01 Serginho Schoonderbeek 8A 

 
 

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.  

Te laat komen!!!!!! 

Nee, dat kan in 2015 echt niet meer.  
Ja, het is nog donker… 

ja het is erg vroeg en koud, nat of er staat veel wind…. 

ja mijn kind moest nog ontbijten… 

ja mijn kind treuzelde met aankleden…. 

ja mijn kind woont ver van school………. 

ja de baby moest nog…… 

NEE dat zijn geen redenen om te laat op school te zijn. 

Dus……...zet de wekker een kwartiertje eerder en zorg dat uw kind op tijd in 

de klas is.  

Te laat komen stoort enorm, uw kind mist een stuk van de les en dit is niet 

goed voor uw kind en de andere kinderen. 

 

 

 

Start blok 2 brede school 
 

Op maandag 12 januari start blok 2 van de brede school. Alle kinderen heb-

ben inmiddels hun plaatsingsbrief gekregen. Vanwege het grote aantal in-

schrijvingen konden niet alle kinderen geplaatst worden. Zij staan op de 

wachtlijst. Bij sommige activiteiten zijn nog  een paar plaatsjes vrij. 

De activiteiten op maandag, dinsdag en donderdag beginnen om 15.30 en 

eindigen om 16.30. De activiteiten op woensdag beginnen om 12.45 en eindi-

gen om 13.45.  De activiteit koken op woensdag duurt een half uur langer 

dan de andere activiteiten. Deze activiteit duurt tot 14.15 uur.  

Als kinderen zich inschrijven voor een activiteit verwachten we ook dat zij 

altijd aanwezig zijn. Als kinderen vanwege ziekte niet kunnen komen, moeten 

zij worden afgemeld. Voor informatie kunt u terecht bij juf Pauline en juf 

Martine. We gaan ervan uit dat het weer een fantastisch blok wordt. 

 






