
Agenda: 
 

Maandag 1 juni  

 

Dinsdag 2 juni  

Groepen 6 schooltuinen 

 

Woensdag 3 juni 

Sportdag voor groep 3 en 4! 

 

Donderdag 4 juni  

 

Vrijdag 5 juni  

Theoretische verkeersexamen groep 7 

Sportdag voor groep 5 en 6 

Groep 6B gaat naar Artis 

Nieuwe tamtam komt uit!  

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

de TamTam van 29-5-2015 #35 

Feestdag en schoolreis gr 1 en 2 

 

Op donderdag 11 juni gaan de oudste kleuters uit groep 2 op schoolreis naar speelpark  

‘Óud Valkeveen”. 

De jongste kleuters uit groep 1 zijn donderdag 11 juni vrij!  

 

Op woensdag 17 juni is er voor de jongste kleuters uit groep 1 een feestdag op school. 

De oudste kleuters uit groep 2 zijn woensdag 17 juni vrij! 

Zet u deze data alvast in uw agenda?! 

 

Wilt u ervoor zorgen dat de gehele ouderbijdrage van tevoren is betaald. 

 

Studiedag!  

Vrijdag 12 juni is een studiedag.  

Op deze dag zijn de kinderen vrij!  
 

Oefenen voor het verkeersexamen 

 
De leerlingen van groep 7 doen aanstaande vrijdag 5 juni mee met het theoretisch ver-

keersexamen. 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 Verkeersexamenapp. 



Verjaardagen: 
 

30-05 Moraigsha Daans  

30-05 Jaylen Dap 

30-05 Phoebe Wallace 

31-05 Ishaida Adjiembaks 

31-05 Douae Ait Iddouch 

31-05 Charell Tol  

1-06  Sofia Bedoya Figueroa 

2-06  Chanelva Lansdorf 

2-06  Zinesh Master 

4-06  Esperanza Foe-Aman 

5-06  Jamayah Abionie 

6-06  Ghelaysha Liesdek  

6-06  Venitsha Lieverse   

Ouder gezocht voor de MR 

 

Zoals u in de vorige TamTam hebt kunnen lezen, is de MR op zoek naar een  

ouder om de vrijgekomen plek te vullen vanaf aankomend schooljaar. 

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij meester Sander, 

s.defolter@detamboerijn.nl. U kunt zich aanmelden tot 5 juni. 

 

Groeten, 

De Medezeggenschapsraad 

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.  

Sportdag 

A.s. woensdag 3 juni zal er een spetterend sportieve sportdag zijn voor alle 

groepen 3 en 4! 

De sportdag duurt de hele ochtend en vind plaats om de school.  

Trek in de ochtend je sportieve kleding vast aan voor je naar school komt. 

 

Vrijdag 5 juni zal er ook voor de groepen 5a, 5/6 en 6a een spetterende sportie-

ve sportdag zijn.  

De sportdag is ook alleen in de ochtend! 

Voor deze groepen ook, trek voor je naar school komt vast je sportieve kleding 

aan.  

 


