
Agenda: 

 
Maandag 13-4: start blok 3 van de brede 

school. 
 

Dinsdag 14-4: 
 

Woensdag 15-4: 
 

Donderdag 16-4: ouderochtend gr 1/2  

thema verkeer 

Groep 7A gaat naar “Wereldgrachten” 
 

Sportnieuws 2: Golfles 
Eind mei wordt er een golfwedstrijd georgani-

seerd op het schoolplein georganiseerd door 

Kids-4-Golf. Er zullen scholen tegen elkaar 

spelen. Welk team heeft het minste aantal 

slagen nodig?  

De winnaars worden vervolgens gevraagd om 

mee te doen aan de golfwedstrijd in het Am-

sterdamse bos op zaterdag 13 juni.  

De winnaar krijgt een golfset en golflessen. 

Denk je dat jij niet kan winnen? , vorig jaar 

hebben een leerling van de Tamboerijn en 

een leerling van de Mobiel gewonnen.  

  

Wil je je vaardigheid verbeteren kom dan op 

de vrijdag na schooltijd naar de  

gymzaal van 15:30 tot 16:15 uur.  
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Ouderochtend voorschool en kleuter-

groepen  thema Verkeer op 16 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 mede-

werkster van het ABC. Zij zal de ouders be-

trekken bij het thema en uitleg geven hoe u 

thuis hiermee kunt werken met uw kind.  

De ouderochtend begint om 8.45 u. 

U komt toch ook!? 

Brede school 

Vanaf maandag starten de brede school activi-

teiten weer. Alle kinderen hebben inmiddels 

hun plaatsingsbewijs mee naar huis gekregen. 

Let op! De activiteit kanovaren begint pas na 

de meivakantie. 

We wensen alle kinderen veel plezier bij hun 

activiteit. 

Sportnieuws 3: extra gym 
Vanaf volgende week gaan de extra  

lessen gym weer van start. Dit keer in de zaal 

van de Mobiel. Alleen de kinderen die extra 

hulp nodig  

hebben worden uitgenodigd.  

De ouders hebben al een brief gekregen.  

Rooster vrijdag: 

08:45-09:25 4b; 4a 

09:35-10:15 3b 

10:25-11:05 3a 

11:15-11:55 4c-5a 

13:00-13:40 6a-6b 

13:50-14:30 observatie 



Verjaardagen: 
12-04 Funmi Asenso 5/6 

12-04 Nikolas Kotsiou 4A 

13-04 Nigel Balker 1/2F 

13-04 Rachel Sarkodie 5A 

14-04 Remelcio Landveld 3B 

14-04 Rasheeq Parmesar 3A 

15-04 Kaeden Jansen 1/2F 

15-04 Amira Sewradj 5/6 

16-04 Shereya Sno 3A 

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.  

Thema lente 
Deze week eindigt het thema lente bij de  

kleuters. Alle klassen hebben schitterende werkjes  

gemaakt.  

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

Mobieltjes 
Het valt ons de laatste tijd op dat veel kinderen  mobiele telefoons bij 

zich hebben. Dit zijn vaak dure mobieltjes. Wij willen u vragen uw 

kind zo min mogelijk hun mobieltje mee naar school te geven.  Het is 

vervelend als u kind het kwijtraakt door diefstal of verlies. Als het 

niet anders kan, geef dan uw kind een goedkoop toestel mee met een 

prepaid kaartje. 

 

Wij hebben de schoolregel dat alle mobieltjes “uit” moeten zijn op 

het moment dat de leerlingen binnenkomen. Tijdens schooltijd, tij-

dens overblijf, tijdens uitstapjes mogen de  

mobieltjes NIET gebruikt worden, mogen ze niet “aan” staan.  


