
Verjaardagen: 
 

21 februari   

Rugero Brashuis 

Shairfanio Etnel 

Nadieuraysa Olijfveld 

Ashley Rigters  

Djemairo Zweden  

 

26 februari  

Charita Brewster  

Tiony Chesnot 

Elias Guanin Mendieta  

Deveny Oehlers 

Madelief Vermeulen  

Danytsha Zandgrond 

 

27 februari  

Kevin Soekhie 

 

28 februari  

Elahjero van Loon  

Cherilyn Struiken  

 

Agenda: 

2-3: school begint!  

3-3: 

4-3: 

5-3: groep 2 naar het concertgebouw 

6-3: nieuwe tam tam komt uit 

Ieder kind een eigen boek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 5 februari was het groot feest op De Tamboerijn! 

Alle kinderen van de groepen 3 en 4 kregen een boek! Een heel 

bijzonder boek! In het boek staan de eigen namen van de kin-

deren en de namen van hun vriendjes en vriendinnetjes. Het 

boek, “Brand in chocoladestad” gaat over de brandweer en tot 

groot plezier van de kinderen kwamen er echte brandweerman-

nen in hun rode brandweerwagens om de boeken uit te delen. 

En om het feest compleet te maken was er heel grote chocolade-

fontein en stukjes fruit om lekker van te snoepen! 

De stichting “Ieder kind een eigen boek” zorgde voor de prachti-

ge boeken. Het is heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al 

plezier in lezen krijgen. Anneke Krouwel, die jarenlang juf op De 

Tamboerijn is geweest, organiseerde het feest weer op haar ei-

gen, enthousiaste manier! 

Verderop in deze TamTam ziet u nog een paar foto’s van het 

grote feest! 

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 20-2 #24 

1 maart  

Nancy Rattu  

 

2 maart  

Kiyona Martis  

Viresh Sheoratan  

 

4 maart 

Soraychia Amouten  

Emilio van Dooijeweerd  

Chibueze Tese  

 

5 maart 

Anna Acheampong 

 

6 maart 

Jayson Agu  

Raiyaan Koudjeti  



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.  

ATTENTIE!!!! 

 

Beste meiden , 

 

Voetvalvereniging Zeeburgia   

organiseert op  

zaterdag 14 maart 2015  een 

voetbaldag SPECIAAL VOOR 

MEIDEN.  

Ben je geïnteresseerd  ? Meld je 

dan aan op de website van  

Zeeburgia. 

 

www.zeeburgia.nl 

Ouderochtend gezoete dranken gr 1,2 en 3 
 

Op woensdag 11 maart is er op school een ouderworkshop over gezoete dranken, voor de ou-

ders/verzorgers van de leerlingen uit groep 1,2 en 3. 

De workshop wort gegeven door een diëtiste in het personeelslokaal van 8.45 u –10.15 u 

U kunt hier ook terecht voor vragen omtrent het drinken van water op school. In de groepen 1 

en 2 wordt al water gedronken tijdens het tussendoortje. De groepen 3 beginnen na de krokus-

vakantie ook met het drinken van water op school. 

 

Groep 2 naar het concertgebouw  

 
De leerlingen uit de groepen 2 gaan donderdagochtend  

5 maart naar het concertgebouw. 

Zij zullen daar luisteren en kijken naar het  

KleuterSinfonietta “Wie zet ‘s nachts de sterren aan” 

Wij worden van en naar school gehaald en gebracht 

met de cultuurbus.  

Luna naar de voorronde op 7 maart! 
 

Onze schoolkampioene van de voorleeswedstrijd gaat 

op 7 maart onze school vertegenwoordigen in de  

Bibliotheek Reigersbos.  

Er zijn natuurlijk nog veel meer kandidaten. Zij komen 

onder andere uit Diemen, Ouderkerk aan de Amstel 

en natuurlijk van andere scholen uit Amsterdam ( Zuid-

oost).  

We hopen dat er veel kinderen op 7 maart komen luis-

teren in de Bieb.  

Kom luisteren, het begint  om 13.00 uur. Kinderen en 

ouders zijn welkom! 

Mentoren gezocht 

 

Op school kunt U  al mentoren aan het werk zien met leer-

lingen. Zij lezen samen met leerlingen in een boekje en heb-

ben daar een gesprekje over. De leerlingen hebben veel aan 

deze individuele aandacht.  Per leerling  wordt er 15 tot 20 

minuten intensief gelezen.  Er zijn nog leerlingen waar wij  

een mentor voor zoeken.  Laat ons weten of U wat tijd be-

schikbaar heeft voor deze leerlingen. Zij vinden het heel erg 

leuk.                

 

Leerkrachten groep 4 

http://www.zeeburgia.nl




T-Factor 2015 


