
Agenda: 
26-1: 

Groep 8B gaat naar het Anne Frank Huis 

27-1 

 

28-1 

 

29-1:  

Inleverdatum T-factorstrookje 

 

30-1: 

De volgende TamTam verschijnt 

Groep 7B gaat naar Micropia in Artis 

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 23-1 #20 

IJspret 
Er was heel veel ijs op de plas op het plein en het was heel leuk en 

koud maar ook heel leuk om mee te spelen. Check ons “bigi” stuk 

ijs :)   

Rivaelle en Chenayka, groep 4c 

Lesmiddag OSB 2 
We gingen donderdag 22 januari naar de OSB. We moesten van onze 

school helemaal naar de OSB fietsen. Toen we aangekomen waren 

kregen we een voorstelling van de leerlingen. Toen gingen we naar 

het drama lokaal. We gingen een tableau vivant maken. Een stilstaand 

beeld. Daarna gingen we naar het Engels lokaal. De juf ging eerst iets 

over haarzelf vertellen in het Engels. We moesten zoveel mogelijk 

onthouden want we mochten daarna vertellen wat je hebt onthou-

den. Als laatst kregen we een tekst waar sommige woorden van zijn 

weggehaald.  

Groetjes Mohammed uit 8B 

Lesmiddag OSB 
We gingen 22-1-2015 naar de OSB we kregen eerst een toneelstuk van de leer-

lingen het toneelstuk ging over het 1e jaar in de brugklas daarna gingen we naar 

het biologielokaal en kregen we een tas met folders, een pakje drinken en  

Ontbijtkoek. Toen we klaar waren gingen we naar het dramalokaal. We kregen 

les over hoe je met bepaalde emoties moet omgaan daarna gingen we naar het 

lokaal Engels. We moesten eerst elkaar interviewen en daarna moesten we in 

groepjes zitten en een tekst van een liedje tekst maken waar de woorden  

ontbraken het was een leuke dag  

Ashley8b 

T-Factor 
Denken jullie aan het inleve-

ren van je deelnamestrookje 

voor de T factor??? 

Deze kan je uiterlijk  

29 januari  
nog inleveren. 



Verjaardagen: 
25-1:  Kiyaro Hasselbaink 

26-1:  Hayan Atif 

28-1:  Jhanick Breidel 

          Jenoah Waard 

29-1: Janeirys Flores 

          Juneirys Flores  

 Kiara Ralim  

 

Van Harte Gefeliciteerd! 

Bindelmeer College 
Op dinsdag  12 Januari waren de groepen 8 naar  het Bindelmeer College we  

hadden allemaal verschillende activiteiten gedaan zoals :  

smooties maken, 3D letters maken , spelletjes gedaan enz. Ze hadden allemaal 

informatie gegeven over  voedsel en de school zelf het was heel leuk en leerzaam. 

 

Groetjes Phoebe uit 8b 

Kiomi’s Anti-Afkijktip 

 
Het was heel leuk  dat  niemand 

kon  afkjiken en de toets was ook  

leuk .   Met mjin gummen kan ik                               

alles. Goed hè .  

Ik ga nu  nog een toets maken. 

van Kiomi  4c en doei 

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.  

Bindelmeer College 2  

Dinsdag 12 januari zijn wij naar het bindelmeer college gegaan het was heel leuk. 

En we hebben veel informatie gekregen over de school we deden leuke  

activiteiten zoals: wiskunde smoothies maken zorg en welzijn en gym. 

 

Groetjes Illaysja uit 8b. 

Winterraadsel 
Waarom vliegen de 

vogels in de winter 

naar het zuiden??? 

Antwoord van raadsel: 
Het is te ver om te lopen =] 


