
Verjaardagen: 
 

18-01 Armando van der Boom 5/6 

18-01 Noelle van der Boom 5A 

18-01 Riaaz Guman 7C 

20-01 Fanisha Bunshee 7B 

20-01 Nathaniel Rigot  7C 

21-01 Kyara Stuger 7A 

22-01 Jayden van der Boom 1/2 E 

23-01 Yesser Kempe 5A 

23-01 Chantay Louisville 4C 

23-01 Malia Overloon 3B 

23-01 Amber Sandhu 4A 

23-01 Tanwir Sandhu 4B 

23-01 Bryseis Verschage 1/2A 

Agenda: 
19-1 

20-1 

21-1 

22-1:  

Groep 8 gaat naar de OSB voor een lesmiddag 

23-1: de volgende TamTam verschijnt weer. 

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 16 januari #19 

Gezonde traktatie 
Bootjes en/of auto’s van een schijfje appel met drui-

ven, tomaatjes of aardbeien als wielen. 

Rups van druiven op een satéprikker met als kopje 

een aardbei. 

Wij zijn Alicia en Sami uit groep 7b    
Vorige week hebben wij in de klas het Jeugdjournaal  

gekeken, over een aanslag in Parijs. Het doelwit was 

Charlie Hebdo. Wij waren geschokt over de aanslag. 

We hebben er met de juf over gepraat, iedereen 

mocht zijn eigen mening geven. We hebben er elfjes 

over gemaakt,  met een tekening erbij. Ze hangen 

voor onze klas : kom gerust eens even kijken. Wij vin-

den het heel erg wat er is gebeurd, want het komt 

allemaal door de vrijheid van meningsuiting. Onze 

conclusie in de klas was dat je niet met iemands geloof 

moet spotten maar door de vrijheid van meningsuiting 

kan het in sommige landen wel. Groetjes uit groep 7b. 

Test Toetsbriefjes 
Tot de zomervakantie zullen de groepen 6,7 en 

8 een nieuw toetsbriefje uitproberen. Op dit 

briefje schrijven de kinderen hun cijfer van de 

leertoets op. Denk hierbij aan aardrijkskunde 

e.d. Ook schrijven zij op wat ze zelf van hun  

cijfer vinden. Zijn ze tevreden met een 7? Waar-

om wel, of waarom niet. Wij hopen dat u thuis 

met uw kind aandacht besteed aan het briefje. 



T FACTOR!! 

 
De T factor komt eraan. 

Het is alweer bijna februari en dat betekent.: 

T-factor maand. Op donderdag  de 12e zullen we weten, wie de T-factor gewonnen heeft.. Wil jij meedoen? Lees dan het volgende aandachtig door: 

Wie mogen er meedoen? 

Alle kinderen van de Tamboerijn van groep 3 t/m 8. Alleen : je mag je maar één keer opgeven ( dus niet samen met iemand en dan ook nog een keer 

alleen). 

Wat mag je doen? 

Eigenlijk alles, wat leuk is om naar te kijken en/of luisteren. Dus zingen (soundmix of playback) dansen ( alleen of met een groepjes) toneelspelen, jong-

leren, goochelen, acrobatiek, een instrument bespelen enz. Let op twee dingen : je “act” mag niet langer duren dan 3 minuten( korter mag wel) en het 

mag niet ordinair zijn: b.v. rappers gebruiken nog wel eens schunnige taal. Dat is natuurlijk niet toegestaan. 

Hoe kun je je opgeven? 

Gisteren is meester Rob de Jong langs geweest met een aanmeldingsformulier. Dat vul je in. Als je een act met een groepje doet, is één formulier vol-

doende . Dat lever je in bij je meester of juf. 

De uiterste inleverdatum is donderdag 29 januari. 

Wat doe je daarna? 

Oefenen, oefenen, oefenen. Ben je met een groepje spreek dan thuis bij iemand af. En dan doe je daarna mee in de voorronde , want alleen de besten 

komen in de finale. Wie ??? Daar hebben we de jury voor. 

En verder??? 

De voorronde voor de groepen 3 t/m 5 is op dinsdag middag 10 februari. De voorronde voor de groepen 6 t/m 8 is op woensdagochtend 11 februari. 

 De Grote Finale is op donderdag 12 februari ( ’s morgens, ’s middags en ’s avonds). 

Nou dat was een heel verhaal. Wil je nog iets weten? Vraag het je meester of juf, die weten er alles van. Veel plezier met oefenen en maak je act zo 

mooi of leuk mogelijk. Veel succes. 

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.  


