
Agenda: 
16-2: Rapportgesprekken 

 

17-2: Rapportgesprekken 

 

18-2: Rapportgesprekken 

 

19-2: Rapportgesprekken 

 

20-2: 9.00 u Thema afsluiting peuters en kleuters 

 Wilgenknotten groep 8 

        12.00 u Start voorjaarsvakantie. 
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T-factor finale 
Donderdag was het zover de finale van de T-factor. De kinderen hebben ook dit jaar zichzelf weer 

overtroffen. 14 acts hebben gestreden voor de eerste plaats. Het was ook dit jaar ontzettend span-

nend wie er zou winnen. Elke act was ontzettend goed. Na het tellen van de punten bleek dat alle 

act heel dicht bij elkaar zaten. 

De eerste plaats is gegaan naar Tiara uit 8a, Nina uit 7c, Haley 3b, Deshanti en Roxy uit 6b met een 

remix van verschillende liedjes. 

De tweede plaats is gegaan naar Chevelly uit 7a met het liedje Mijn baby. 

De derde plaats is gegaan naar Yaakut uit 8b, Euredise en Sainde uit 8a met African Dance. 

In de avond konden de 11 overige acts strijden voor de publieksprijs.  

De publieksprijs is gegaan naar Anouk, Brenda en Britania uit groep 7a. 

 

Wij zijn ontzettend trots op alle deelnemers!!  

In de volgende TamTam zullen er meer foto’s komen!  
Moppentrommel: 

 
Wat is het verschil tussen een wasmachi-

ne en een leraar? 

 

Antwoord:  

Een wasmachine werkt op elektriciteit en 

een leraar werkt op je zenuwen 

 

Wat is het verschil tussen een juf en een 

tandarts? 

 

Antwoord; 

Een tandarts zegt mondje open en een juf 

zegt mondje dicht 

 

Groeten Jamayah en Odessah uit groep 

5/6 

 



Gezonde traktatie 

Kiara heeft op haar verjaardag een gezonde 

traktatie uitgedeeld. Zij deelde verschillende 

soorten fruit met een poffertje op een prik-

ker uit.  De kinderen vonden het heerlijk!! 

O u d e r b i j -

drage   

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.  

Afsluiting thema kleding 

In de peuter en kleutergroepen 

wordt momenteel 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!? 

Wilgenknotten 
Op 20 februari gaan de groepen 8 wil-

genknotten. Groep 8a zal eerder op 

school moeten zijn, zij vertrekken al om 

8.30 uur. 

Groep 8b is om 10.30 uur aan de beurt. 

Het kan zo zijn dat die groep ietsjes na 

12.00 uur terug is. 

 

Verjaardagen 
14 februari  Gwendolyn Esajas  

   Nazira Koampah  

 

15 februari  Jayden Lieuw-A-Soe 

   Shamaey Niekoop  

 

17 februari  Mohammed Abbas  

 

19 februari  Jay-Don Linger  

   Precious Osei  

 

20 februari  Mansur Koampah  

   Myson Lo-A-Njoe  

   Alyssa Lute  

   Amy Lute  

 

VAN HARTE!!! 

Hermitage  

 

 
De groepen 4 zijn afgelopen woensdag naar de Hermitage 

geweest. 

Het ging over Dining with the Tsars. 

Er werden hele dure, oude serviezen tentoon gesteld. 

Eerst zijn we rondgeleid. 

Daarna zijn we zelf een bord gaan maken en gingen we 

met zijn allen als Tsaren en Tsarina’s eten en drinken. 

 

Het was een succes. 

 

Groeten van de kinderen van groep  

4A, 4B en 4 C 



Schooltijden en ouder enquête  
Afgelopen dinsdag is er tijdens de medezeggenschapsvergadering gesproken over de schooltijden van de leerlingen per augustus 2015. We zijn het inmiddels 

met elkaar eens dat we volgend schooljaar naar het “5 gelijke dagen” model gaan. Volgend schooljaar vervalt de vrije woensdagmiddag en worden de maan-

dagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen iets korter. Het is aan u om u uit te spreken over de begintijd van de school en de pauze tussen de middag. 

Volgende week kunt u een korte enquête invullen om aan te geven wat u graag zou willen.  

 

De eerste vraag die u kunt beantwoorden is:  

Wilt u een continu rooster of wilt u behoud van het huidige overblijfsysteem.  

Met het huidige overblijf systeem gaan enkele leerlingen tussen de middag naar huis, blijven er (vooral in de ob en mb) veel kinderen over onder leiding van 

een overblijf middag en “zwerven” er (vooral bb) leerlingen door het winkelcentrum.  

Bij een continu rooster blijven ALLE leerlingen op school en is de pauze slechts een half uurtje.  

Even op een rij: 

 

   Huidige systeem         Continu rooster 

  * overblijf moet betaald worden      * overblijf is gratis voor alle leerlingen.  

  * toezicht door overblijfmedewerkers      * toezicht door volwassenen vanuit school 

  * pauze duurt 1 uur        * pauze duurt een half uur  

  * leerlingen zijn om 15.15 vrij      * leerlingen zijn of om 14.00 of om 14.45 vrij ( dus eerder)  

  * overblijf voor 4 dagen, woensdagmiddag is vrij   * overblijf voor 5 dagen, ook op woensdagmiddag  

  * sommige leerlingen gaan naar huis of zijn in Reigersbos  * alle leerlingen blijven op school en spelen om de beurt buiten.  

  * naschoolse opvang vanaf 15.15 en woensdag 12.30  * naschoolse opvang vanaf 14.00 of iets later, ook op woensdag.  

 

 

De tweede en laatste vraag gaat over de begin tijd van de school.  

U kunt kiezen tussen 8.30 (de deur gaat dan om 8.15 open) en 8.45 (de deur gaat dan om 8.30 open). 

Als laatste kunt u vragen of opmerkingen kwijt. De vragen en/op opmerkingen zullen door de medezeggenschapsraad via de Tam Tam teruggekoppeld wor-

den. De vragenlijsten liggen bij het rapport van uw oudste kind. U kunt de vragen meteen invullen en het formulier aan de leerkracht geven. U kunt het for-

mulier ook mee naar huis nemen. Alle formulieren moeten uiterlijk 20 februari bij ons binnen zijn. Elk gezin heeft 1 formulier, dus 1 stem. De medezeggen-

schapsraad zal de uitslag in de TamTam van 6 maart bekend maken. De begintijd en wel of niet een continu rooster hebben beide invloed op de eindtijd ‘s 

middags. Bij vroeg beginnen (8.30) en een continu rooster zullen de leerlingen om ongeveer 14.00 uit zijn. Bij later beginnen en een uur pauze tussen de 

middag zal de eindtijd rond 14.45 uit zijn.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ook altijd even bij ons langskomen.  

Namens de medezeggenschapsraad, Ingrid Tunnissen, directeur.  

 

P.S. als u kind in groep 8 zit, dan stemt u niet mee omdat uw kind volgend schooljaar niet meer op de Tamboerijn zit. Als uw oudste kind in groep 8 zit, en 

u heeft dus nog meer kinderen in andere groepen, dan ligt uw formulier klaar bij de andere groep.  


