
Bijeenkomst klassenouders 

 
Op woensdag 11 februari is er een bijeenkomst 

voor alle klassenouders. We starten dit keer 

om 11.30. De bijeenkomst zal om 12.30 afgelo-

pen zijn. U kunt dus gelijk met uw kind naar 

huis.  

MORIJN  

 
De nieuwe naam voor de peuterspeelzaal van 

Swazoom is bekend. De jury heeft gekozen voor 

de naam “MORIJN”. Dit is een mooie en makke-

lijke combinatie van MObiel en tamboeRIJN.  

Vorige week vrijdag was de feestelijke opening. 

Onze peuters en een deel van onze kleuters  

waren aanwezig bij de onthulling van de naam en 

het doorknippen van het lint. Het gebouw ziet er 

prachtig uit. Keurig opgeknapt en er zijn heel veel 

mooie, nieuwe materialen om mee te spelen.  

De peuterspeelzaal heeft al een aantal nieuwe 

peuters, maar er is nog plaats. Dus als iemand 

weet die een peuterspeelzaal zoekt, geef dit dan 

even door.  
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Zieken.  
Afgelopen woensdag hadden we veel zieken in 

de onderbouw. Gelukkig waren veel ouders in 

staat om hun kind een dagje thuis te houden. 

Heel hartelijk dank voor uw medewerking!!  

We hopen dat alle zieken snel weer beter zijn.  

INFO OVER T FACTOR 

 
Volgende week zullen er 2 voorrondes voor de 

T Factor plaatsvinden. 

Op dinsdag 10-2 is de voorronde van de  

groepen 3-4-5 , deze begint om 13.30 uur. 

Op woensdagochtend start om 9.30 uur de 

voorronde van de groepen 6-7-8. 

Er doen in de middenbouw 13 acts mee en in 

de bovenbouw 19 acts. 

 

In totaal doen er 78 kinderen mee aan deze 

voorrondes. 

 

De finale dag is op 12 februari. 

Allemaal veel succes!! 

Agenda: 

 
Dinsdag 10 februari: 

Groep 8 heeft een lesochtend op de SGR. De 

leerlingen moeten 8.30 in de klas zijn. 

Voorronde T-factor middenbouw 

 

Woensdag 11 februari: 

Voorronde t-factor bovenbouw 

Klassenouders 

 

Donderdag 12 februari: 

Finale t-factor 

 

Vrijdag 13 februari: 

De nieuwe TamTam komt uit. 



Verjaardagen: 
6 februari Desharell Duma   

  Giorgio de Winter  

8 februari Quishaun Simson  

9 februari Brent Addo  

  Jack Manalo  

  Petar Petrov  

10 februari Simit Kandel  

  Jaire Monkau  

  Harold Poeder  

  Danilo Sabajo  

11 februari Ilaisha Adjiembaks  

  Chinequa Leter  

  Yaella Sleur  

12 februari Aicha Brewster  

  Joaquin Rellum  

  Alicia Wallace  

13 februari Inaysha Goelmohamed  

  Damian Thakoersingh  

 

VAN HARTE!!! 

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.  

Vrijdag de 13e 
Volgende week vrijdag is het vrijdag de 13e, een 

“ongeluksdag”. Maar waarom eigenlijk? 

 

Er zijn meerdere verhalen waarom vrijdag de 13e een  

ongeluksdag zou zijn. Toch weet niemand helemaal zeker 

waar het nou vandaan komt. Sommige mensen zijn zo bang 

voor het “ongeluksgetal” dat er in flatgebouwen geen 13e 

verdieping bestaat. In vliegtuigen ontbreekt soms rij 13. 

Als je heel bang bent voor vrijdag de 13e dan heb je  

Paraskevidekatriafobie. Je durft dan op vrijdag de 13e de 

deur niet uit. 

25 jaar Sport- en Funtour 
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? 

 

Kom dan in de voorjaarsvakantie naar de Sport en Funtour! 

Meedoen is gratis. 

 

In Sporthal Oostenburg 

Dinsdag 24 t/m vrijdag 27 februari 2015 

Oostenburgergracht 151 

 

Bus 22 of tram 10 

Telefoon SCIANDRI: 023 532 7044. 

 

Inschrijven is verplicht voor groepen van meer dan vijf kinderen. 

 

Ga voor meer informatie, het dagprogramma en inschrijven amsterdam.nl/sport>evenementen en cli-

nics.sport en funtour: 

 

 

http://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-sport/sport/evenementen-clinics/sport-funtoer/ 

 

Afsluiting thema kleding 

 

In de peuter en kleutergroepen wordt mo-

menteel gewerkt aan het thema “Kleding” 

Op vrijdagochtend 20 februari mogen 

alle peuters en kleuters verkleed op school 

komen. 

Vanaf 9.00 u mogen alle ouders komen kijken 

naar een “modeshow” en laten de kinderen 

een aantal liedjes horen. 

U komt toch ook!? 
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