
Agenda: 
16 maart: 

Studiedag, de school is gesloten. Ook geen Bre-

de school!! 

 

17 maart 

 

18 maart 

 

19 maart 

 

20 maart:  Volgende TamTam verschijnt weer. 

Spannende voorleeswedstrijd 
 

Luna Kempe uit groep 8A deed op zaterdag 7 maart mee 

met de voorleeswedstrijd van Amsterdam Zuidoost en 

Diemen. De wedstrijd werd gehouden in de openbare bi-

bliotheek Reigersbos. Er deden 10 voorlezers van verschil-

lende scholen mee. 

Luna is de voorleeskampioen van de Tamboerijn. Ze kan 

erg mooi voorlezen en ook tijdens de wedstrijd deed ze 

het heel goed. De jury prees haar voor de rust waarmee ze 

voorlas en haar mooie voorleesstem. 

Hoewel Luna er erg dicht bij zat, koos de jury voor twee 

andere kinderen. Zij gaan door naar de finale van Amster-

dam die op zaterdag 14 maart in de Centrale bibliotheek 

Amsterdam wordt gehouden. 

Luna, je hebt het geweldig gedaan! Je bent een echte kam-

pioen! 

 

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 13 maart #26 

Zonsverduistering 
 

Op vrijdag 20 maart is er een zonsverduiste-

ring te zien in Nederland. Dit is onder school-

tijd tussen 9.30 en 11.48 uur. 

Bij brillenwinkel Pearl kunnen basisschoolkin-

deren een “eclips” bril halen, zodat ze veilig 

naar de zonsverduistering kunnen kijken. 

De kinderen die op vrijdag 20 maart met zo 

een bril op school komen, mogen buiten (als 

het mooi weer is) naar de zonsverduistering 

gaan kijken. 

 

We hopen dat er veel kinderen zijn die met 

zo een “eclips” bril op school komen en na-

tuurlijk dat het mooi, helder weer gaat wor-

den. 

Ontruimingsoefeningen 

 
In de week van 16 maart hebben we op school 

een ontruimingsoefening. We hopen natuurlijk 

dat we nooit hoeven te ontruimen, toch oefenen 

we hier wel op. Om het een beetje spannend te 

houden, zeggen we niet op welk moment we de 

oefening gaan doen.  Als u volgende week veel 

kinderen buiten ziet en er rook uit de school 

komt is het waarschijnlijk de oefening. 

Leerlingenraad 
 

De kinderen komen vaak te laat op school . 

Doordat de kinderen te laat komen missen ze 

stukjes les. 

De leraren en de andere medeleerlingen sto-

ren zich hier aan. 

Wij verzoeken de ouders om hun kind(eren) 

Op tijd  naar school te laten gaan . 

De leerlingenraad probeert oplossingen te 

zoeken voor dit probleem. Zoals te laat brief-

jes. 

Dit bericht is gemaakt door 2 leden van de 

leerlingenraad. 

 



Verjaardagen: 
 

14 maart Shane Kensenhuis 8A 

15 maart Jediael Konigferander /2D 

   Lee-Ann Read 5A 

16 maart Joanna Hagenaar 1/2A 

17 maart Rish-ci-ell Boschman 4A 

  Himesh Fonseka 4B 

  Mirchaëlla Lambert 1/2A 

19 maart Euredise Jampa 8A 

20 maart Haley Kasanwirjo 3B 

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.  

Te laat komen op school  
 

Geachte ouders\verzorgers, 

 De leerlingenraad hebben 4-3-2015 vergaderd over te laat komen. Wij 

hebben een idee: 

1. De kinderen moeten eerder van huis gaan. 

2. De kinderen kunnen een wekker aan zetten\op je telefoon een wek-

ker zetten. 

Als uw kind een zusje\broertje naar school toe moet brengen, dan moe-

ten ze ook eerder van huis gaan. 

Want de kinderen die wel op  tijd zijn, zijn dan al bezig met de les en 

dan stoort  het  kind die te laat komt 

de les. Dat is heel vervelend voor de kinderen maar ook voor de leer-

kracht. 

Met vriendelijke groeten, Kimberly uit 7c 

Rijksmuseum 5A 
 

In het Rijksmuseum hebben we veel dingen gezien. Schepen, geweren en 

zelfs ook een zwaard. We zagen een munt met een belangrijke man erop. 

Een man heeft het in zijn tuin gevonden. De juf zei dat we een foto bij een 

groot schilderij zouden maken. Er was een hele lieve juf die ons ging begelei-

den. Het was heel erg leuk. De juf ging allemaal dingen wijzen van vroeger, 

zoals een oude beker met een greep eronder. 

Luvario  

 

Hallo, ik ben Tanisha uit groep 5A. Wij zijn dinsdag naar het Rijksmuseum 

geweest. Het was daar heel leuk. Als eerst zijn we op de foto geweest met 

de Nachtwacht. Toen werden we in groepen verdeeld. We kregen een paar 

noten te zien. We hebben ook naar een mooi schip gekeken. En we hebben 

gezien hoe de mensen aten.  

Gezonde traktatie 

 
‘Ninja turtle appel,  een gran-

ny smith appel met een band 

in de kleuren blauw, rood, 

oranje en/of paars. 



Thema ziek en gezond in de peuter 

en kleutergroepen. 
 

Zoals u al heeft kunnen zien zijn wij in de  

peuter en kleutergroepen bezig met het  

thema ‘Ziek en gezond’ 

Gillyshainy en Célisiah hebben een mooie 

bordtekening gemaakt  van een ziekenhuis, 

dokter en ambulance. 

Gedicht blauw en rood. 

 

Rozen zijn rood. 

Viooltjes zijn blauw. 

Ik dacht dat ik lelijk was maar toen zag 

ik jou. 

Blauw en rood zijn samen GROOT. 

Samen zitten ze in een boot. 

En als je ze plaagt zijn ze boos. 

BLAUW  IS goed met een hoed. 

ROOD IS sterk met een pet. 

Samen zijn ze sterk, straks verzinnen ze 

nog een merk. 

 

 Groetjes Haris en Kimberly uit 7c!!!  


