
Agenda: 

 

Maandag 11 mei: 

 

Dinsdag 12 mei: 

Praten met soldaten 

 

Woensdag 13 mei: Tamtam 33 verschijnt.  
 

Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag.  

De school is gesloten. 

 

Vrijdag 15 mei: De school is gesloten.  

Obs De 

Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

de TamTam van 24-4-2015 # 32 

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. 

Spelletjesdag! 

Er wordt 25 april in het winkelcentrum een spelle-

tjesdag  georganiseerd. De Tamboerijn is gevraagd 

hier bekendheid aan te geven. 

 

Schoolfoto’s  
De schoolfotograaf heeft twee weken geleden schoolfoto's ge-

maakt. 

Afgelopen  donderdag heeft ieder kind een kaartje mee naar huis 

gekregen met daarop een voorbeeldfoto en codes om de foto's te 

kunnen bestellen. De foto's bestelt en betaalt u via de website 

www.besteluwschoolfoto.nl 

 

U kunt de foto's tot 18 mei bestellen.  Op het kaartje staat 4 mei, 

maar dat hebben we in overleg met de fotograaf vanwege  de mei-

vakantie aangepast. 

http://www.besteluwschoolfoto.nl


Verjaardagen: 
 

25-04 Mellany Bohr 3B 

27-04 Jevanty Mayland 4C 

27-04 Joey Affolter 6B 

27-04 Mirchael Lambert 4C 

28-04 Cae-Lyn Hunte 1/2F 

28-04 Cassidy Atmodimedjo 1/2F 

28-04 Djalishia Amouten 3C 

28-04 Mike Ormeling 7C 

29-04 Odjani Helmers 8A 

29-04 Ujjawal Dogra 8B 

01-05 Alysha Heinen 5/6 

01-05 Jaylin Maria Bles 1/2E 

02-05 Esmee Leter 4B 

03-05 Jay Rasiawan 3B 

05-05 Sherendely Reyes Solano 7C 

07-05 Gillyenne Douglas 1/2F 

07-05 Melissa Redegeld 7A 

08-05 Cherwin Dap 5A 

08-05 Lorenzo Volkerts 8A 

08-05 Muhammad Parto 1/2F 

11-05 Georginio Smith 7C 

11-05 Justin Martosoedarmo 6A 

13-05 Djairen Allen 1/2C 

13-05 Mike Medica 6B 

Oefenen voor het verkeersexamen 

 
De leerlingen van groep 7 doen op vrijdag 5 juni mee met het theoretisch verkeersexamen. 

De kinderen krijgen daarvoor huiswerk mee, want de leerstof wordt op school getoetst. Ze 

kunnen ook thuis oefenen. 

 

Een leuke website is www.tussenschoolenthuis.nl/amsterdam 

De inlognaam is: tst 

Het wachtwoord is: fiets 

Op deze site kunnen de kinderen vier toetsen maken; bovendien krijgen ze veel tips over de 

verkeersregels in elk stadsdeel van Amsterdam. 

 

Een heel nuttige website is examen.vvn.nl 

Op deze website kunnen de kinderen oefenen met dezelfde soort vragen die ze straks op 

het examen krijgen. 

 

Kijk ook eens op kids.vvn.nl 

 

Er is voor de tablet en de mobiele telefoon een handige gratis app: de VVN Verkeersexa-

menapp. 

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.  



Afgelopen woensdag werd Jahiem uit 

groep 1/2A 6 jaar! Hij heeft een  

leuke gezonde traktatie uitgedeeld. 

De kinderen vonden het heerlijk! 

Voorlezen voor bejaarden 
 

De leerlingen groep 7A hebben op donderdag 23 april voorgelezen aan de bewoners van het 

verzorgingstehuis in Nellestein. 

 

Het was heel leuk en best wel spannend omdat ze je aankijken als je leest. Sommige mensen 

sliepen toen ik voorlas. Mijn groepje moest voorlezen bij een speciale afdeling. Die mensen 

daar vergeten snel dingen. Toen we bij die afdeling stonden was er een deur waar je een code 

in moest vullen om naar binnen te komen. Die deur met die code is er voor die mensen die 

dingen snel vergeten. Anders raken ze de weg misschien kwijt. Tijdens het lezen waren er 

best veel mensen bij. Sommige mensen sliepen, sommige waren wakker. Maar de meeste 

mensen sliepen. Bij ons was er een man die ging beoordelen over hoe we lazen. Daarna moes-

ten we in een grote zaal zitten wachten op de uitslag. Uit elk groepje kwam  er een winnaar. 

Er waren vier groepjes. Nohea, Priscilla, Brenda en ik hebben gewonnen. We kregen een me-

daille van de bejaarden. Op de achterkant stond eerste plaats voorleeswedstrijd 23 april 2015. 

Daarna maakten we nog een foto van de winnaars en een groepsfoto met een paar mensen. 

Groetjes Kenzi van groep 7A 

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 spe-

len tegen een leerling van een andere school en ze kunnen in het archief met oudere teksten 

en vragen oefenen.  


