
Agenda: 
Maandag 23-3: 

Dinsdag 24-3: 

 

Woensdag 25-3: 

Groepen 8 gaan naar de voorstelling “Waarom 

lijn 8 niet meer rijdt” 

 

Donderdag 26-3: 

Klassenlunch groepen 8 

 

Vrijdag 27-3: 

Kunstschooldag groepen 8 

Nieuwe TamTam komt uit. 

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 20-3 #27 

Thuis oefenen met begrijpend lezen 
 

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen thuis inloggen op de website voor begrijpend lezen die 

op school wordt gebruikt:  

www.nieuwsbegrip.nl 

Ze kunnen op de volgende manier inloggen:  

Inlognaam:   VoornaamAchternaam 

Wachtwoord:  Voornaam 

Vergeet de hoofdletters niet! 

 

Op de website kunnen de leerlingen alvast oefenen met de teksten en vragen die op school worden 

behandeld. Ze kunnen ook oefeningen doen om hun woordenschat te verbeteren, een filmpje van 

het Jeugdjournaal bekijken dat aansluit bij de teksten, een quiz van Squla spelen tegen een leerling van 

een andere school en ze kunnen in het archief met oudere teksten en vragen oefenen. 

Nieuw schoolplein!  
Zoals we allemaal al hebben gezien is het nieuwe speelplein  

schitterend geworden. De kinderen spelen al op de nieuwe toe-

stellen en hebben veel speelplezier!  

Paasweekend 
Donderdag 2 april zal de school sluiten  

om 12 uur!  

Op vrijdag 3 en maandag 6 april is de school 

dicht! 



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.  

EHBO en een brandje blussen op school!  

Afgelopen woensdagmiddag hebben de juffen en 

meesters een cursus gehad over EHBO en hoe te 

handelen bij brand.  

We hebben geoefend met het verbinden van bepaal-

de verwondingen en echte brandjes moeten blussen.  

Verjaardagen:  
 

23-3  

Aydin Overloon 1/2 E 

Shaili Ramdin 1/2 F 

Berat Sener 6B 

 

24-3 

Tarik Natoewal 7B 

 

25-3 

Sami Abdulmahmoud 7B 

Deshae-Lee Cruden 1/2 F 

Luna Kempe 8A 

Jayla Naarden 1/2 F 

Mayowa Owoeye 8B 

 

26-3 

Shreya Chedi 1/2 F 

Esther Mvemba 3A 

 

27-3 

Elai Agu 3A 

Destiny Royer 8A 

Trens Torres 8A 

Klassenlunch 

Op donderdag 26-3 krijgen de kinderen van groep 8 

een klassenlunch. Dit is een project waarbij kinderen 

leren dat gezond lunchen ook nog eens heel lekker 

kan zijn. De kinderen van groep 8 eten deze middag 

dus in de klas een gezonde lunch. 

Ontruimingsoefening 
Op woensdag 18 maart was er een  

ontruimingsoefening op school. Dit oefenen  

we 2 keer per jaar, met de gehele school. 

Alles is goed gegaan en alle kinderen en  

leerkrachten waren snel uit de school.  



Thema ziek en gezond 

Deze week eindigt het thema ziek en gezond bij de  

kleuters. Alle klassen hebben schitterende werkjes  

gemaakt.  

Vanaf volgende week beginnen we met het thema ‘Lente’!  



Beste ouders,   

Via de Tam Tam wil ik me graag aan u voorstellen.  Mijn naam is Sarah Larbi, ( moeder van Bettina Larbi in 

groep 5/6, dus ook een ouder op school). Sinds januari 2010 werk ik op de Tamboerijn als Oudercontact-

functionaris in het VVE gedeelte van de school.  

Wat doe ik op school? 

 Uitgebreid aandacht schenken aan de rol van de ouders binnen de VVE.   

         Hiermee bedoel ik; 

  Samen met u kijken naar een gelegenheid om de ontwikkelingsgebieden van uw kind te stimuleren.  

    Dit doe ik door:  

 Het stimuleren om samen een spel te doen met uw kind tijdens de spelinloop; 

 Het informeren over de thema’s waaraan binnen het VVE-programma wordt gewerkt en samen met u 

kijken naar de manieren waarop u thuis met deze thema’s verder aan de slag kunt gaan 

 Koffieochtenden en of ouderbijeenkomsten organiseren waarin de behoefte van u (als ouder) voorop 

staat.  

 Educatieve uitstapjes plannen met en voor u (als ouder van de VVE). 

 Verteltas bijeenkomst begeleiding. 

Op school ben ik uw gastvrouw om uw thuis te laten voelen.  Elke donderdag  kunt u gerust bij mij ko-

men voor een kopje koffie of thee.            

U zult mij ‘s ochtends in de onderbouw zien, ’s middags ben ik vaak bij  ‘De Morijn’. 

 

 


