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Schooltuinen 2 

Dinsdag 14-4-2015 gingen groep 6a en 6b naar 

schooltuinen. Het was leuk, iedereen vond het 

leuk . We hebben orgeano, de pekbloem,  

knoflook en radijsjes geplant . Het ging goed met 

de plantjes. Onze naamborden zijn geplaatst. 

Hier ziet u een paar plaatjes van de naamborden .  

Onze  schooltuin meester heet meester Wim hij 

is aardig .      

Hartelijk dank voor het lezen, 

Challenger Poepon                                                        

Schooltuinen  

Ik ben Ahmed Hassan van groep 6a. Ik ben vandaag naar de 

schooltuinen geweest. We hebben verschillende planten  

geplant. Ik en mijn klasgenoten vonden het heel leuk !!!  

Toen we naar de schooltuinen gingen dachten we van wat 

gaan we doen?  

Hoe gaat het met onze planten?   

Nou toen we er waren waren we blij of trots.  

Hoewel er wat dingen mislukt zijn maar was goed gegaan . 

Dank u  voor het lezen van dit  bericht. 

Verjaardagen: 
 

18-04 Jaelyn Emers  

 Jillian Amzand  

 Kevin Tuffour  

 Nataly Leter  

 Victor Steele  

22-04 Amana Goelammohamed  

 Gabrielle Esajas  

 Jahiem Groeizaam  

23-04 Ashtria Ramnarain  

24-04 Allysha Binda  

 Jamila Mudasiru  

 Ryan Affolter  

Agenda: 
 

Maandag 20 april:  

 

Dinsdag 21 april: 

Citotoets groep 8 

 

Woensdag 22 april: 

Citotoets groep 8 

 

Donderdag 23 april: 

Citotoets groep 8 

 

Vrijdag 24 april:  

De meivakantie begint. De kinderen 

zijn 12.00 vrij. School begint weer op 

maandag 11 mei. 

De volgende TamTam komt uit. 



O u d e r b i j -

drage   

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.  

Gezonde traktatie 1 muisjes 
Nodig: aardbeien, amandelen, dropveters en kaas. 

 

Snijd de aardbeien in tweeën en leg ze op een bord. Breek de 

amandelen in tweeën. Steek de amandelen als oortjes in de aardbei. 

Knip staartjes van de dropveters, ongeveer 4-5 centimeter. Druk 

deze in de aardbei. De aardbeimuis heeft nu ook een staart. 

Knip heel kleine stukjes dropveter en gebruik ze om de ogen en de 

neus van de muis te maken. Als laatste snijd je kleine stukjes kaas. 

Die leg je bij de muizen neer. En de traktatie is klaar. 

Gezonde traktatie 2 paddenstoelen 
Nodig: Eieren, tomaten, creme fraiche en bieslook. 

 

Kook de eieren hard. Pel de eieren en zet ze op een bord met het kleine puntje 

naar boven. Snijd van de tomaten twee ronde kapjes af. Haal  het natte gedeelte 

uit de kapjes. Plaats de kapjes over de eieren.  Het wordt al een beetje een  

paddenstoel.  Snijd de bieslook in kleine stukjes van ongeveer 1 centimeter.  

Verdeel de gesneden bieslook over het bord. De paddenstoel heeft al wat gras om 

zich heen. Als laatste maak je met creme fraiche stippen op het rode kapje van de 

paddenstoel. En de paddenstoel is klaar. 

 


