
Schoolzwemmen 

 

Elke dinsdag van 14:00 uur tot 15:15 

uur, terug op school 15:45 uur! 

 

Voor wie is naschoolse zwemles? 

Naschoolse zwemles is voor de kinderen in 

groep 5 die nog geen zwemdiploma hebben 

of alleen een A diploma hebben. 

Naschoolse zwemles doen we samen.  

 

Afspraken 

De ouders zorgen ervoor dat de kinderen 

hun zwemspullen bij zich hebben als ze naar 

school gaan. Aan het eind van de zwemles 

worden de kinderen met de bus naar school 

teruggebracht.  

Zij zullen bij de school om 15.45 uur 

worden afgezet door de bus.   

Als ouders hun kind voor de derde keer te 

laat ophalen dan mag het kind niet meer 

mee naar het zwembad. Drie ouders zorgen 

ervoor dat de kinderen begeleid worden 

tijdens de zwemles. 

Naschoolse zwemles wordt alleen een suc-

ces als we het samen doen. Gemeente, 

school, zwembad, kinderen en ouders. 

 

 

#nummer 2 

Buitenspelen! 

 
Vanaf volgende week (31 augus-

tus) zullen we gaan starten met 

buitenspeelkaarten.  

Elke week zal er een nieuw  

‘spel van de week’ komen dat de kinderen tijdens het 

buitenspelen kunnen spelen. Het spel van de week ver-

schijnt elke week in de tamtam.  

De spellen worden heel kort beschreven zodat je thuis 

kunt lezen hoe het spelletje gaat.  

 

Spel van de komende week (onderbouw):  

Ongelukstikkertje 

 

De kinderen proberen elkaar in 2 groepen te tikken. 

Ben je getikt op je arm? Dan leg je een hand op je arm 

en probeer je verder te tikken. Wordt je nog een keer 

getikt? Dan ga je zitten op de grond. Als iemand dan 

over je hoofd aait ben je genezen en kun je weer mee-

doen.  

 

Spel van komende week (bovenbouw):  

Schone voeten halen 

 

Team rood staat rechts achter de speellijn en team 

geel staat links achter de speellijn.  

Het midden van het speelveld is een “modderpoel”. 

De kinderen met de schoonste voeten kunnen de kin-

deren met de vieze voeten tikken. Je kunt schone voe-

ten halen door achter je eigen lijn te komen. 

 

 

Agenda: 

 
Maandag 31-8:  

Gym groep 5C (meester Joeri/juf Joyce) 

 

Dinsdag 1-9: 

Start schoolzwemmen groepen 5.  

Alle kinderen zonder diploma en/of alleen  

A diploma gaan mee.  

 

Schooltuinen groep 7A en 7B (groep van meester 

Pieter en juf Pauline) 

 

Woensdag 2-9: 

 

Donderdag 3-9: 

 

Vrijdag 4-9:  

Schooltuinen voor groep 7C (meester Mark) 

 

Tamtam nr. 3 verschijnt 

 

 

 

 

de TamTam van 28 augustus 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 



Verjaardagen: 
 

29 Augsutus Destry Sikoti 1/2D 

31 Augsutus Humaira Ishak 8A 

31 Augsutus Anthony van Leeuwen 3A 

31 Augsutus Selena van der Mei 1/2A 

1   September Felicity Koorndijk 4A 

2   September Amira Lahlou 5A 

 

 
 

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.  

Schooltuinen 

 
Elke dinsdag gaan groep 7A en 7B naar de schoon-

tuinen.  

De afgelopen weken konden we wel HELE GROTE 

courgettes, veel aardappels en uien oogsten. 

Ook hebben de kinderen kruiden, andijvie en mais 

mee naar huis genomen. 

Brede School. 
 

Op 14 september start het eerste blok van de Brede School. Ook 

dit blok kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 uit een hoop 

verschillende activiteiten kiezen. 

De inschrijfperiode loopt van: 

maandag 31 augustus t/m 3 september.  

Wilt u ervoor zorgen, dat het formulier op tijd en volledig ingele-

verd wordt? 

LET OP! Kinderen die meedoen aan het straatvoetbal- 

toernooi, kunnen helaas niet meedoen, omdat hun wedstrijden op 

verschillende dagen staan gepland.    


