
Straatvoetbal 
Dit jaar is het 40 jarig jubileum van het Amsterdams straatvoetbaltoernooi.  

Ook de Tamboerijn is dit jaar weer van de partij. We hebben nog nooit zoveel kinderen gehad die 

zich hebben aangemeld. We hebben door de vele aanmeldingen een selectiewedstrijden moeten hou-

den. We denken dat we een goed jongens en meidenteam hebben samengesteld.  

Het is al alweer 8 jaar terug dat we in de finale gestaan hebben. We hopen dat 2015 ons geluksjaar 

wordt. De eerste training is a.s. maandag. De kinderen krijgen elke keer als we trainen of een  

wedstrijd hebben bericht. 

Maandag 7 september: 

Gym voor groep 5A 

1e training straatvoetbal 14.30-15.30 

 

Dinsdag 8 september: 

Schoolzwemmen groep 5 
Schooltuinen groep 7A en 7B (groep van meester 

Pieter en juf Pauline)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 11 september: 

Schooltuinen voor groep 7C (meester Mark) 
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Op Tijd 
Hoewel het schooljaar nog maar net is begonnen, komen veel leerlingen ‘s ochtends 

te laat op school. De lessen beginnen om 8.45 uur. Het is de bedoeling dat alle kin-

deren dan in de klas zitten en de gangen leeg zijn. We vinden het heel belangrijk dat 

de lessen op tijd beginnen en dat leerlingen en leerkrachten niet meer worden ge-

stoord door leerlingen die te laat komen. 

Als leerlingen te laat komen, is dit ongeoorloofd verzuim.  Dit verzuim wordt door 

de administratie van de school bijgehouden. Bij regelmatig te laat komen, meldt de 

school dit ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. 

Wilt u er ook op letten dat u uw kinderen om 14.15 weer op tijd ophaalt.  

Brede school 
De afgelopen week zijn alle inschrijvingen voor het eerste 

blok binnengestroomd.  

Juf Marjan, juf Karin en juf Pauline zijn nu hard bezig al deze 

inschrijvingen in te voeren en volgende week donderdag of 

vrijdag krijgen de kinderen bericht of zij geplaatst zijn bij de 

activiteit van hun keuze. 

Aangezien we heel veel aanmeldingen hebben, zullen er 

(waarschijnlijk) ook een aantal kinderen teleurgesteld wor-

den. 

Geen nood! We houden daar dan met het plaatsen voor 

het volgende blok rekening mee!  



Verjaardagen: 
 

Dag   Naam             Groep 

5  Deshavainy Ignacio  3C 

5  Shifrah Luwedde   1/2F 

6  Chevanny Boldewijn  4A 

6  Givano Koorndijk   8C 

6  Jack Martosoedarmo  7B 

8  Rayano Lamp   1/2A 

9  Jesseline Amaning   1/2A 

9  Chayelle Blijleven   4B 

9  Avishkar Chedi   3A 

9  Emmilia Ekezie   6/7 

9  Mohammed Malik   6A 

10  Jemeralda Ceder   1/2F 

10  Tanicha Hunte   4B 

10  Ihsaan Mohammad  3B 

10  Georgi Petrov   1/2E 
 

 

 

 

Korfbal clinics 
Afgelopen week hebben alle kin-

deren 2 lessen korfbal gehad tijdens 

gym. Zelfs de kinderen uit groep 3 

hebben erg vaak kunnen scoren en 

leuke spelletjes gedaan.  

Bij groep 6/7/8 werden er al echt 

partijtjes gespeeld!  

Onderstaand een mooie foto van 

Meraldo (groep 4) die erg overtui-

gend de bal raak gooide!  

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.  

Buitenspelen! 

 
Wat veel kinderen  

die tikkertje hebben 

gespeeld afgelopen 

week! Voor deze week staan er ook weer 

leuke tikspelletjes op de planning.  

 

Spel van de komende week (onderbouw):  

Slingertikkertje 

 

Wanneer je bent getikt geef je de tikker een 

hand. Met z’n twee ga je verder tikken. Als 

je samen weer iemand tikt, geef je diegene 

weer een hand. Zo wordt de slinger steeds 

langer.  

 

Spel van komende week (bovenbouw):  

Pylonnenroof 

 

De groep wordt verdeeld in 2 teams. De 

verdedigers en de rovers. Een rover pro-

beert een pylon te stelen bij het andere 

team en rent terug naar zijn eigen lijn. 

Wordt je getikt, ga je naast het speelveld 

staan. Wanneer er een pylon geroofd wordt 

zonder getikt te worden, mag iedereen weer 

meedoen. Na een aantal minuten worden de 

rovers de verdedigers en verdedigers wor-

den de rovers 


