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De school is weer begonnen. 

 

Het nieuwe schooljaar is alweer een week 

begonnen.  We vinden het fijn om alle kin-

deren en ouders na zes weken weer op 

school terug te zien. Ook alle nieuwe leer-

lingen op de Tamboerijn willen we graag 

van harte welkom heten. 

Sinds deze week hebben we op school een 

continurooster. Gelukkig zijn de meeste 

ouders dit al gewend, want bijna alle kin-

deren worden dagelijks om 14.15 uur op 

tijd opgehaald.  Dit vinden we ook heel be-

langrijk, want voor de meeste leerkrachten 

begint direct na schooltijd de pauze. 

We gaan ervan uit dat we er met elkaar 

een heel fijn en leerzaam schooljaar van 

gaan maken. 

Directie 

De directie van de Tamboerijn wordt sinds 

1 augustus gevormd door José Bijl (adjunct 

directeur) en Martine Nieuwstad 

(directeur). Wij zijn natuurlijk bereikbaar 

op het telefoonnummer van de school of 

via directie@detamboerijn.nl. U kunt ook 

altijd even binnenlopen voor een afspraak. 
 

Informatieavond  

dinsdag 25 augustus. 

 
Informatie-avond, 17.00 uur ronde 1 

Informatie-avond 18.00 uur ronde 2  

Zwemmen 

 

Vanaf 1 september is er op dinsdag na 

schooltijd zwemmen voor de groepen 5. 

Dit is van 14:30 tot 15:15 in het Bijlmer-

bad. Er is alleen zwemles voor de kin-

deren zonder zwemdiploma of alleen 

hun A diploma. 

Meer informatie over het zwemmen 

krijgt u tijdens de informatie-avond a.s. 

dinsdag 
 

Agenda: 

 
Maandag 24-8:  

groep 5b (juf Sabrina) gaat naar gym.  

 

Dinsdag 25-8: 

Informatieavond van17:00-18:00 en van  

18:00-19:00. 

 

Schooltuinen groep 7A en 7B (groep van meester 

Pieter en juf Pauline) 

 

Woensdag 26-8: 

Open dg Schooltuinen 

 

Donderdag 27-8: 

 

Vrijdag 28-8:  

Schooltuinen voor groep 7C (meester Mark) 

Tamtam nr. 2 verschijnt 

 

 

 

de TamTam van 21 augustus 



Verjaardagen: 
 

25-08 Joaquim Tan-A-Kiam 4B 
26-08 Quinten Mijland 6/7 
26-08 Tymisha Sewradj 8C 
 
 

 

Het Gymrooster 2015-2016 (*groep 5 gymt om de beurt op de maandag) 

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.  

Water drinken 
 

Alle groepen na de zomervakantie drinken water op school. 

 

Deze schoolafspraak is in de MR besloten en geldt dus voor het schooljaar 2015-2016  voor de 

hele school. 

 

Ook zijn er afspraken gemaakt over gezonde voeding en traktaties.  

 

De kinderen eten tijdens de kleine pauze op school fruit of een gezonde boterham én 

drinken water. 

 

Tijdens de grote pauze drinken de kinderen  

water of een pakje drinken. 

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

08:45 - 09:30 8a 3b 3c 6 7a  

09:30 - 10:15 8b 3a 3b 6/7 7b  

10:15 - 11:00 8c 3c 3a 7b 5c  

11:00 - 11:45 7a 4a 4c 8a 5b  

11:45 - 12:15 PAUZE  

12:15 - 13:00 6/7 4b 4b 8b 5a  

13:00 - 13:45 5a/5b/5c* 4c 4a 8c 6a  

13:45 - 14:15   


