
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 19-06-2015 #38 

 

Groepsindeling 2015-2016 

Hieronder vindt u de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar.  

De groepen 8 van Annemiek / Ilja en Santoshi gaan naar de dependance. De groep van Patricia blijft in het hoofdgebouw, want helaas kunnen 

we geen extra lokaal in Mobiel huren omdat Mobiel de lokalen zelf nodig heeft. De groepen 7 worden 8 en de leerlingen blijven bij dezelfde 
leerkrachten: Santoshi van Ee, Patricia Walsh, Annemiek Tortike en Ilja Vlemmings. 

Groep 6 naar 7 van Pieter en Theo gaat naar Pauline den Hartogh en Minggus Henzepeter.  

Groep 6 naar 7 van Edith en Bodine gaat naar Pieter Zwart en Theo Dernison 

Groep 5/6 naar 6/7 van Joeri gaat naar Mark Kempers 

Groep 5 naar 6 van Sheresha Orie gaat naar Asherinne Tjon sac kie.   

Groep 4 naar 5 van Agnes en Jacqueline gaat naar Sheresha Orie en Daisy Kolijn. Na het zwangerschapsverlof van Sheresha gaat  

Edith Wikkeling op maandagen de groep overnemen.  

Groep 4 naar 5 van Sabrina Lont blijft bij Sabrina  

Groep 4 naar 5 van Sander gaat naar Joeri Oosterhuis en Joyce de Kok.    

Groep 3 naar 4 van Stephanie Bell blijft bij Stephanie . 

Groep 3 naar 4 van Nicole gaat naar Agnes Bruinhart en Sylvia van Driel.  

Groep 3 naar 4 van Bianca gaat naar Shereen Lachman en Anke de Kruijf.   

De tweede groepers worden verdeeld over drie groepen 3. Alle ouders zullen hierover geïnformeerd worden tijdens de rapportgesprekken 

van komende week.  

Een groep gaat naar Stefanie vd Meer en Bodine Lek. Bodine gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof, dus Stefanie vervangt Bodi-

ne. De andere groep gaat naar Nicole Dwasin en Jacqueline Kegler. En ook Bianca Steur krijgt een 3e groep.  

 

De onderbouw:  

1-2 van Lia Hoek en Denise vd Keuk blijft bij Lia en Kiki Wolthuis neemt de taken van Denise over. Denise gaat met zwangerschapsverlof.  

1-2 van Alice Wezel en Yvonne Liefhebber blijft ook bij deze leerkrachten. Lionne Brandon zal in de loop van het jaar op maandag de groep 

van Yvonne overnemen.  

1-2 van Lionne gaat naar Sander de Folter 

1-2 van Kalo Naastepad (nu van Daisy Kolijn) gaat weer naar Kalo. 

1-2 van Janneke Bontekoe (nu van Stefanie vd Meer) gaat weer naar Janneke  

1-2 van Lucia gaat naar Nadine Liefting  

Ook Jacqueline Kegler, Mila Dortalina en Denise van Keuk zullen regelmatig in de groepen 1-2 werken.  



Lucia Wilson gaat ons aan het eind van dit schooljaar 

helaas verlaten.  

Lucia heeft 8 jaar bij ons gewerkt. We vinden het heel 

jammer dat ze weggaat. Lucia gaat samen met haar 

man voor langere periode naar Zweden.  

Namens het hele team wens ik Lucia het  

allerbeste en “Ha det så kul” (=  veel plezier) in Zwe-

den!  

 

Ingrid Tunnissen, directeur 

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.  

Opening speelplaats 

Aanstaande woensdag, 24 juni, gaan we de speelplaats officieel openen. Als u uw kind 

komt halen, kom dan wat eerder naar school om deze happening mee te maken.  

Er komt om 12 uur een voetbalwedstrijdje tussen enkele leerlingen en enkele leer-

krachten. Verder zullen leerlingen laten zien hoe heerlijk ze kunnen spelen op ons 

nieuw ingerichte terrein. Vanaf 12 uur bent u dus van harte welkom. De school gaat 

daarna om 12.30 gewoon uit.  

Agenda:  
Maandag 22 juni  

Rapportgesprekken 

De volgende groepen gaan naar de bibliotheek: 

Groep  1/2A  —> 9.15 

Groep 1/2 B —> 10.30                                                                                                                

 

Dinsdag 23 juni  

Rapportgesprekken 

De volgende groepen gaan naar de bibliotheek:  

Groep 1/2C —> 9.15 

Groep 1/2D —> 10.30 

Groep 1/2E —> 13.30 

 

Woensdag 24 juni  

Groep 8B gaat naar wereldgrachten 

Rapportgesprekken 

 

Donderdag 25 juni  

Rapportgesprekken  

 

Vrijdag 26 juni  

Rapportgesprekken  

Rapporten.  

Volgende week staat in het teken van de 

rapporten. U kunt dan met de leerkracht 

kijken naar de vorderingen van uw kind.  



Verjaardagen: 
 

21-06 Jhade de Getrouwe 6B 

22-06 Gavrila Gota-Toudji 3C 

22-06 Ishaan Moennasing 1/2 E 

24-06 Temari Arnaud 1/2B 

25-06 Jayra de Meza 1/2A 

Vakanties en vrije dagen voor komend schooljaar: 

De herfstvakantie begint op vrijdag 16 oktober en eindigt op zondag 25 oktober. (De kinderen zijn dus op vrijdag al vrij!)  

De kerstvakantie begint op vrijdag 18 december en eindigt op zondag 3 januari. (De kinderen zijn dus op vrijdag al vrij) 

De voorjaarsvakantie begint op zaterdag 27 februari en eindigt op zondag 6 maart.  

De meivakantie begint op Koningsdag, woensdag 27 april en eindigt op zondag 8 mei.  

Er is een laatste vakantie week van zaterdag 11 juni tot en met zondag 19 juni.  

De zomervakantie begint op vrijdag 15 juli en eindigt op zondag 28 augustus 2016. (Dan zijn de kinderen ook al op vrijdag 15 juli vrij). 

 

Vrije dagen: 
Dinsdag 3 november 2015 

Woensdag 27 en donderdag 28 januari 2016 

Goede vrijdag = 25 maart 2016  

Paasmaandag = 28 maart 2016 

Pinkstermaandag = 16 mei 2016  

 

Tot zover het overzicht voor het nieuwe schooljaar. Zet de data vast in uw agenda, zodat u weet wanneer de kinderen vrij zijn.  

Muiderslot 

Op donderdag 11 juni gingen wij naar 

het Muiderslot. Het was heel warm en 

veel kinderen hadden last van hooi-

koorts. Het was bij het Muiderslot wel 

leuk! We moesten zoeken naar stempels 

en je kon je hoofd en je armen door een 

pop steken. Er was ook een spel. Dan 

moest je op een soort paard gaan zitten 

en dan moest je tegen elkaar spelen. Het 

was een steekspel. Dat was het.  

Jessey uit groep 6B 



Ouders opgelet! 

 

In september gaat taalschool Taal en COAST op Maat opnieuw een cursus Taal en Ouderbetrokkenheid  geven op deze basisschool. U, 

als ouder, kunt dan uw Nederlandse taal verbeteren en u gaat leren hoe u uw kind thuis kunt helpen om zijn/haar taal te verbeteren. Ook 

leert u meer over wat er op school gebeurt en gaat u samen leuke dingen doen buiten de school. 

 

De cursus is gratis en voor alle niveaus. De lessen zijn 2 keer in de week en duren tot de zomervakantie. 

 

Wij willen graag dat veel ouders meedoen. Maar schrijf u snel in want vol = vol! 

Kent u andere ouders die mee willen doen? Vertel ze dan dat ze zich ook kunnen inschrijven! Er liggen aanmeldingsformulieren op school. 
 



MR verkiezingen: Ilona 

Mijn naam is Ilona Engelsma en heb mijzelf aan-
gemeld als kandidaat voor de MR, even voorstel-
len: 
De MR voor mij is een kleine bijdrage die ik kan 
brengen aan school. Doordat ik fulltime werk, 
ben ik erg weinig betrokken bij schoolse zaken en 
dat ervaar ik als een gemis, want ik zou het zoveel 
leuker vinden om meer te kunnen doen voor de 
leerlingen. Dat is de hoofdreden van mn kandi-
daat zijn. Mijn 2 kinderen gaan sinds januari 2014 
naar de Tamboerijn in groep 1 en 4 en vinden het 
een erg fijne school. 
Met vriendelijke groet, Ilona  

MR verkiezingen: Loraine 

Mijn naam is Loraine Wolf, ik ben de moeder van 
Anthony. Anthony is 5 jaar oud en zit in groep 1/2D. 
Ik werk al ruim 20 jaar voor KLM Catering Services op 
Schiphol. Ik werk op een besturingsbureau als mede-
werker Planning & Control. Daarnaast ben ik ergo-
coach en bedrijfshulpverlener. In mijn vrije tijd knut-
sel ik graag met Anthony, en maak ik zilveren siera-
den. Ik heb me aangemeld voor de MR omdat ik me 
graag op een actieve manier wil inzetten in het be-
lang van onze kinderen, de leerkrachten en de 
school. Als u mij in de gelegenheid stelt zal ik dit op 
een integere, kritische en gemotiveerde wijze doen.  

MR verkiezingen: Patricia 

Mijn naam is Patricia Langenhorst.  
Ik ben moeder van Alyssa, Amy en Selena. De reden 
waarom ik me heb aangemeld voor de MR vacature 
is dat ik het platform wil zijn voor de ouders binnen 
de MR. Ik wil graag mee denken voor de ouders en 
ook jullie vraagstukken in brengen.  Zo kunnen we 
mogelijk bepaalde onderwerpen aan het licht bren-
gen denkend aan het pestbeleid en andere zaken. Ik 
hoop dat ik jullie vertrouwen mag ontvangen en zo 
een lid kan worden van de MR.  
 
Met vriendelijke groet, Patricia Langenhorst 

MR verkiezingen: Magalie 

 

Mijn naam is Magalie Molly, geboren in Suriname 
en getogen in Nederland.  
Ik ben 33 jaar en “alleenstaande” mama van Sien-
na (4 jaar). In het dagelijks leven ben ik werkzaam 
als Jeugd Maatschappelijk Werkster in een jeugd-
zorginstelling in Amsterdam. Dit doe ik al negen 
jaar met veel plezier en enthousiasme. Aan werk-
ervaring dus geen gebrek, maar als mama leer ik 
elke dag weer nieuwe dingen. MR betekent voor 
mij; naast (actief) betrokken zijn bij de school, 
ook ervaringen delen met anderen. In mijn vrije 
ga ik graag hardlopen/ sporten.  


