
Mobieltjes -  whats app enz.  
Beste ouders van (vooral) de bovenbouw kinderen.  

Afgelopen twee weken, dus na de meivakantie hebben we tot 2 keer toe gemerkt 

dat er allerlei vervelende dingen gebeuren via de mobieltjes en whatsapp van  

bovenbouw leerlingen. Kinderen pesten elkaar via hun mobieltje. Wij hebben 

daar als school GEEN grip op. Wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor, want 

wij geven de kinderen geen mobieltje en wij eisen ook dat de mobieltjes “uit” 

staan. Dit pesten gebeurt thuis, op straat, tussen de middag, na schooltijd.  

Maar, dit pesten komt toch op ons bordje terecht. Wij hebben er wel veel last 

van! De ruzies die hierdoor ontstaan komen ook de school in en spelen een rol 

in de klas.  

Ik hoor van enkele ouders dat ze ALTIJD meekijken op het mobieltje van hun 

kind. Mijn verzoek aan u is om dit ook te doen. Kijk regelmatig na wat uw kind 

schrijft. Kijk met wie hij/zij schrijft. Vraag na wie het is, vraag na wat er aan de 

hand is. Zo voorkomen we dat er ruzies ontstaan.  

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,  

Agenda: 
 

Maandag 25 mei: Tweede Pinksterdag.  

De school is gesloten 

Dinsdag 26 mei: Studiedag.  

De school is gesloten. 

 

Vrijdag 29 mei:  

Groepen 8 oefenen fietsexamen.  

De nieuwe TamTam komt uit. 
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de TamTam van 22 mei  #34 

Fietsexamen groep 8 
Op dinsdag 9 juni hebben de leerlingen van 

groep 8 een praktisch verkeersexamen. We wil-

len de route vast een keer “infietsen”. We ho-

pen dat alle leerlingen van groep 8 op 29 mei 

een fiets meenemen. 

 

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen 

helpen met het afnemen van het examen op 9 

juni. 

Laatste bijeenkomst klassenouders.  
Via deze TamTam nodig ik alle klassenouders uit voor een laatste bijeenkomst 

van dit schooljaar. Ik wil graag op woensdag 10 juni 2015 vanaf kwart voor negen 

tot ongeveer half 10/ 10 uur met de klassenouders het jaar afsluiten.  

We kijken dan met elkaar terug op het afgelopen jaar. En we kijken met elkaar 

vast vooruit. Heeft u goede ideeën…………..geef ze vast door.  

Schoolfoto’s 

Tot 18 mei was het mogelijk online de schoolfoto’s te bestellen en betalen.  De 

schoolfoto’s worden tussen nu en twee weken op school  verwacht. U ontvangt 

de foto’s dan via uw kind. Helaas is het nog niet alle ouders gelukt om de foto’s 

te bestellen. Met de fotograaf is daarom afgesproken dat er na de levering van de 

foto’s nog een tweede ronde komt om de foto’s te bestellen. Via de TamTam 

wordt u op hierover op de hoogte gehouden. 



Verjaardagen: 
 

23-05 Daniella Kyei  

24-05 Ernesto Vlaar 

24-05 Jayden Notopawiro  

24-05 Patriciano Blijleven  

26-05 Jeneisha Mayland  

26-05 Sabrina Sharaf  

27-05 Emilia Angelova  

27-05 Sanjana Gobind  

28-05 Royston Huiswoud  

29-05 Shannon Slob  

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.  

Vacature MR 
Helaas gaat Jeanine Huijnen afscheid nemen van de MR.  

Dit betekent dat er vanaf volgend schooljaar een plek vrij is in de oudergeleding van de MR.  

 

Als MR-lid praat, denkt en beslist u mee over allerlei zaken die de school en dus uw kind aangaan.   

Het gaat bijvoorbeeld over financiën van de school, de ouderbijdrage, de inrichting van de school en het 

jaarrooster. Daarnaast komen er andere interessante onderwerpen voorbij die niet ieder jaar besproken 

worden, zoals de traktaties en het water drinken. 

 

Lijkt het u leuk om in de MR mee te denken en beslissen over dit soort zaken?  

 

Dan kunt u zich aanmelden voor de vrije plek in de MR. Als meerdere ouders dit willen,  

zullen er verkiezingen georganiseerd worden. 

 

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij de secretaris van de MR, meester San-

der. U kunt een e-mail sturen naar s.defolter@detamboerijn.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Medezeggenschapsraad 

Entreetoets groep 7 

 
De leerlingen van groep 7 hebben deze week de uitslag 

van hun Entreetoets gekregen. De Entreetoets geeft een 

goed beeld van de vorderingen van de kinderen bij reke-

nen, taal en studievaardigheden. Het is interessant om de 

uitslag van dit jaar te vergelijken met die van vorig jaar; 

de kinderen kunnen dan zien op welke gebieden ze voor-

uit zijn gegaan.  

 

Voor de leerkrachten geeft de Entreetoets veel informa-

tie over de leergebieden waarvoor individuele leerlingen 

en de hele groep nog extra ondersteuning kunnen  

krijgen.  

mailto:s.defolter@detamboerijn.nl


Thema verkeer  


