
Agenda: 
6-4: Paasmaandag vrij, de school is dicht 

7-4: 

8-4: 

9-4 : schoolfotograaf op school 

     Groep 7B bezoekt de les “Wereldgrachten”.  

10-4: schoolfotograaf  op school 

       Groep 8A ( juf Shereen) bezoekt de les  

       “Wereldgrachten”.  

       Les over het christendom voor groep 5. 

       Tamtam nr. 30 verschijnt.  

Water drinken en gezonde voeding 

 

In de onderbouwgroepen wordt inmiddels  water gedronken, vanaf 11 mei geldt hierover een 

schoolafspraak voor de onderbouw.  

 

De groepen 3 zijn met een proefperiode bezig tot de zomervakantie.  

 

Vanaf 11 mei tot de zomervakantie gaan de groepen 4 t/m 8 ook op proef water drinken.  

 

Dit betekent dat alle groepen na de zomervakantie water drinken op school. 

 

Deze schoolafspraak is in de MR besloten en geldt dus voor het schooljaar 

2015-2016  voor de hele school. 

 

Ook worden er afspraken gemaakt over gezonde voeding en traktaties.  

De kinderen eten tijdens de kleine pauze (tussendoortje) op school fruit of 

een gezonde boterham én drinken water. 
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Schoolfotograaf op  9 en 10 april 
Op donderdag 9 en vrijdag 10 april komt de schoolfo-

tograaf weer op school.  

Dit jaar kunt u de foto’s bestellen op de website van 

de fotograaf en betalen met internetbankieren.  
Op donderdag worden de portretfoto’s gemaakt en 

op vrijdag de klassenfoto’s.  



Afsluiting Brede school 

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.  

Wereldgrachten 
De groep van  juf Shereen en juf Annemiek hebben 

woensdagochtend een gastles gekregen. De les ging 

over de Amsterdamse grachten en over het erfgoed in 

de andere landen. De kinderen wisten aan de hand van 

afbeeldingen veel erfgoed te benoemen en hebben er 

nog een aantal bijgeleerd.  

Op donderdag 9 april ( B) en vrijdag 10 april (8A) gaan 

de kinderen onder andere een rondvaart maken over 

de Amsterdamse grachten. De grachtengordel behoort 

tot het Werelderfgoed. 

Thema Verkeer en ouderochtend  

voorschool en kleutergroepen op16 

april 

 

Op 13 april starten wij in de peuter en  

kleutergroepen met het thema Verkeer.  

Wij doen mee aan het project JONGleren in 

het verkeer.  

 

Er komen leskisten in de groepen en op don-

derdag 16 april is er een ouderochtend 

op school  die gegeven gewordt door een 

medewerkster van het ABC. Zij zal de ouders 

betrekken bij het thema en uitleg geven hoe u 

thuis hiermee kunt werken met uw kind.  

De ouderochtend begint om 8.45 u. 

Verjaardagen: 

 

04-04 Alicia Mijland 7B 

04-04 Anmol Singh 8A 

04-04 Jhevine de Getrouwe 1/2F 

10-04 Allan Owusu 1/2D 

10-04 Jaya Linger 1/2F 



Paasontbijt 

 

 
 




