
Agenda: 
9 maart : De groepen 8 krijgen een gastles over geld 

10 maart : 

11 maart :  8.45 u ouderochtend gezoete dranken voor groep 1,2 en 3 

12 maart : 

13 maart :  De groepen 8 gaan wilgenknotten 

     De nieuwe TamTam verschijnt 

Schooltijden volgend schooljaar  
Zoals u in een vorige Tam Tam al heeft kunnen lezen worden de schooltijden komend 

schooljaar anders.  

We gaan naar een 5 gelijke dagen model. Dat betekent dat de vrije woensdagmiddag vervalt. 

Op alle dagen beginnen we op het zelfde tijdstip en eindigen we op het zelfde tijdstip. De 

exacte tijden zullen tijdens de medezeggenschapsvergadering van dinsdag 24 maart worden 

vastgesteld.  

U heeft tijdens de rapportweek de enquête kunnen invullen. De vragen gingen over de begin-

tijd in de ochtenden (8.30 of 8.45 uur) en gaan we naar een continurooster of houden we vast 

aan een uur pauze, waarbij kinderen kunnen overblijven of naar huis gaan.  

De uitslag van de enquête ziet er als volgt uit: 

 

164 ouders (81%) geven de voorkeur aan een continurooster 

22 ouders (11%) willen een uur pauze met overblijf 

17 ouders (6%) hebben geen voorkeur. 

 

61 ouders (30%) willen als begin tijd 8.30 (8.15 deur open) 

110 ouders (54%) willen als begintijd 8.45 (8.30 deur open) 

33 ouders (16%) hebben geen voorkeur. 

 

De uitslag van de enquête is dus duidelijk. De medezeggenschapsraad zal tijdens de vergade-

ring van 24 maart een formeel besluit nemen over bovenstaande punten. 

In de Tam Tam van 27 maart zullen we dit besluit bekend maken.  

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 6 maart #25 



Verjaardagen: 
8 maart  

Adalisha Izquierdo  

Yasmin Razabsekh  

 

9 maart  

Josiah Giancola  

 

10 maart  

Ninor Amir  

 

12 maart  

Mardenshia Baino  

Desha Menso  

 

13 maart  

Noël Agésilas 

Samarjeet Singh  

 

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.  

Pesten en plagen via mobieltjes 
 

Het valt ons de laatste tijd op dat sommige kinderen, vooral uit de bovenbouw, bezig zijn met mobiele telefoons. We 

merken dat de kinderen in hun vrije tijd elkaar berichtjes, foto’s en andere zaken sturen.   

Dit zijn niet altijd leuke berichtjes met een gezellige, vriendschappelijke inhoud.  We merken dat dit vaak berichten of 

foto’s zijn om te plagen of te pesten. Hier hebben veel kinderen last van en dit beïnvloedt de sfeer in de groep! Het heeft 

ook absoluut invloed op de concentratie en het werk van de kinderen. De ruzies die hierdoor ontstaan gaan namelijk op 

school verder. Wij hebben er dus ook last van.  

 

Aangezien plagen en pesten via mobieltjes vaker voorkomt, hebben wij de schoolregel dat alle mobieltjes “uit” moeten 

zijn op het moment dat de leerlingen binnenkomen. Tijdens schooltijd, tijdens overblijf, tijdens uitstapjes mogen de  

mobieltjes NIET gebruikt worden, mogen ze niet “aan” staan. We willen niet dat kinderen de mobieltjes gebruiken om 

te pesten of om stiekem foto’s te maken van andere kinderen.  

  

Verzoek aan alle ouders: wilt u thuis regelmatig kijken wat uw kind met z’n/haar mobieltje doet?  Het kan zijn dat u niet 

in de gaten heeft dat uw eigen kind gepest wordt door andere kinderen. Maar het kan ook gebeuren dat uw kind andere 

kinderen aan het pesten is.  

 

Met vriendelijke groet,  

Ingrid Tunnissen, directeur 

Ouderochtend gezoete dranken gr 1,2 en 3 
 

Op woensdag 11 maart is er op school een ouderworkshop 

over gezoete dranken, voor de ouders/verzorgers van de leer-

lingen uit groep 1,2 en 3. 

De workshop wort gegeven door een diëtiste in het personeels-

lokaal 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 tus-

sendoortje. De groepen 3 zijn deze week begonnen met het drin-

ken van water op school. 

Ons nieuwe klimrek wordt geplaatst 


