
Verjaardagen: 
 
13-06 Azmeer Abdulkadir 1/2C 

13-06 Jayna Arthur 3C 

15-06 Jashmeet Singh 7C 

16-06 Melissa Steele 8B 

17-06 Dylan Sikoti-Nketa 7B 

17-06 Shane Ramdhan 4B 

18-06 Frangkiskos Kotsiou 3C 

18-06 Sowé Sno 1/2D 

19-06 Moësha Slijters 4A 

Agenda: 
 

Maandag 15-6: 

 

Dinsdag 16-6: 

 

Woensdag 17-6: 

 

Donderdag 18-6: 

Groep 7A gaat naar Artis. 

 

Vrijdag 19 juni: 

De groepen 8 doen mee aan de AOD 
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MR verkiezingen  
Er hebben zich 4 ouders gemeld om plaats te nemen in de Medezeggenschapsraad. Wij zijn ontzettend blij met 

dit aantal aanmeldingen. De volgende ouders hebben zich aangemeld: 

 Ilona Engelsma (moeder van Storm uit 1/2E en Madelief uit 4C) 

 Loraine Wolf (moeder van Anthony uit 1/2D) 

 Patricia Langenhorst (moeder van Alyssa uit 4B, Amy uit 4A en Selena uit 1/2A) 

 Magalie Molly (moeder van Siënna uit 1G) 

Tijdens de rapportgesprekken krijgt u de  mogelijkheid om een stembiljet in te vullen bij het gesprek van uw 

oudste kind. Volgende week zullen deze vier ouders zich voorstellen in de TamTam. 

Groeten namens de MR, 

Meester Sander 

Verkeersexamen nieuws 
Afgelopen dinsdag hebben de groepen 8 hun fietsexamen gehad. Tijdens 

een route door de buurt werd er goed gekeken naar de kinderen. Hebben 

ze veilig gereden? Hebben ze netjes hun hand uitgestoken?  

We kunnen met trots vertellen dat ALLE leerlingen van groep 8 hun fiets-

examen gehaald hebben. Wij zijn ontzettend trots op onze 8e groepers! 

 

Op vrijdag 5 juni hebben de groepen 7 hun theoretisch verkeersexamen 

gehad. Wie heeft er voorrang? Wat betekent dit bord? Wie mag er als 

eerst, en wie daarna en daarna? Allemaal vragen die de kinderen hebben 

moeten beantwoorden. Het was ontzettend spannend voor de leerlingen. 

Zouden ze het halen? Nou, we kunnen met trots vertellen dat alle 7e groe-

pers hun examen gehaald hebben. En niet zomaar. Er zijn zelfs 34 kinderen 

die een uitmuntend hebben. Zij hebben het examen met 0 of 1 fout ge-

maakt. Wij zijn ontzettend trots op onze 7e groepers. 



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.  

Verkeersexamen 
 

Vorige week vrijdag hebben we verkeersexamen gedaan. We waren heel 

goed voorbereid. Onze meester zei dat het hele moeilijke vragen waren, 

maar het was best wel makkelijk. Iedereen is geslaagd! Dus moet je nagaan 

hoe makkelijk het was. Dus alle 75 kinderen zijn geslaagd. Bijna alle kin-

deren hebben een sticker gehaald. De mensen die ons de vragen hebben 

gesteld waren oude politie agenten. We gingen, nadat we met 75 kinderen 

in een klas hebben gezeten, met auto’s en poppetjes spelen op de gang. Ze 

hadden de  poppetjes en de voertuigen op de ipad  gezet en toen moest je 

zeggen wie er eerst moest. We hebben heel veel apps gebruikt zoals: VVN 

verkeersexamenapp en nog veel meer apps. We vonden het verkeersexa-

men heel leuk en makkelijk. 

GROETJES VAN: ALYSHA EN HUMAIRA UIT GROEP 7A! 

  

Vorige week vrijdag hebben we verkeersexamen gedaan. We waren ze-

nuwachtig. Ik dacht dat de vragen moeilijk zouden zijn maar ze waren best 

wel makkelijk . We hadden ons goed voorbereid. Meester gaf ons ook een 

paar sites om te oefenen op de ipad of computer of let op enz. en je 

mocht soms ook op school oefenen. Iedereen was geslaagd! We zaten met 

75 kinderen in een klas. Een oude agent stond bij het digibord en op het 

digibord stonden vragen met een kort filmpje. De mensen die ons de vra-

gen hebben gesteld waren oude politie agenten, Je moest met z’n tweeën 

naar de gang gaan en je kreeg om de beurt een vraag. Met een paar auto’s 

en poppetjes zaten ze op de ipad. Toen we klaar waren gingen we terug 

naar de klas en dan mocht je iets voor jezelf doen. En je mocht ook op de 

computer,en tekeningen kopierën en inkleuren.     

 

 

                        Groetjes van; Britania uit groep 7a 


