
Agenda 

 
Maandag 14 september: 

Gym voor groep 5B 

 

Dinsdag 15 september: 

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

meester Pieter en juf Pauline)  

 

Woensdag 16 september: 

 

Donderdag 17 september: 

 

Vrijdag 18 september: 

Schooltuinen voor groep 7C (meester Mark) 

 

Tamtam nr. 5 verschijnt. 
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Straatvoetbalnieuws 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 16 september hebben 

de meisjes hun eerste straatvoetbalwed-

strijd. We spelen tegen De Wielewaal. 

De wedstrijd wordt op het Mariotten-

plein gehouden. 

We vertrekken direct na schooltijd en 

zijn rond kwart voor vijf weer te-

rug.  Op maandag hebben we nog een 

training. We hopen natuurlijk op een 

sportieve en spannende wedstrijd, die 

wij gaan winnen. 

Wanneer de jongens hun eerste wed-

strijd hebben is nog niet bekend. 

 
 

 

Belangrijke data 
De belangrijkste data van het schooljaar kunt u hieronder op 

een rijtje zien. 

Ze zijn belangrijk voor u omdat de school dan gesloten is. 

Houd wel de Tamtam in de gaten. Het kan zijn dat er een 

wijziging plaatsvind. 

 

Vakanties schooljaar 2015-2016: 

Herfstvakantie 16 oktober tot en met 25 oktober 

Kerstvakantie 18 december tot en met 3 januari 

Voorjaarsvakantie 27 februari tot en met 6 maart 

Pasen 25 maart tot en met 28 maart 

Meivakantie 27 april tot en met 8 mei 

Pinksteren  Maandag 16 mei 

Studieweek leerkrachten 11 juni tot en met 19 juni (kinderen 

zijn vrij) 

Zomervakantie 18 juli tot en met 28 augustus 

 

Studiedagen, de school is gesloten. 

Dinsdag 3 november 

Woensdag 27 januari en donderdag 28 januari 



Verjaardagen september: 
 

Dag     Naam                     Groep 

 
12   Blessing Palmer   1/2E 

12   Donny Schuiling   4C 

13   Mehdi Danoun   1/2A 

15   Djesarinio Nelstein   5C 

15   Fatih Sener    4A 

18   Nadia Mensah Agyemang  8C 

18   Shyron Poepon   1/2A 

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.  

Zwemmen 

 

De groepen 5 gingen voor het eerst zwemmen 1 September. 

Op elke dinsdag na school gaan we zwemmen. 

De kinderen die voor hun A of  B  gaan mogen zwemmen. 

Maar de anderen  niet deze kinderen blijven op school. 

Want ze kunnen al veel. 

We worden gebracht door de bus. 

We zwemmen in Bijlmerbad 

Het is erg leuk voor de kinderen. 

En leerzaam. 

We gaan weg rond 13.45 en we komen terug rond 15:45. 

Onze zwemles begint om 14.30 en eindigt om 15.15. 

Elke badje heeft een dier. 

Iedereen heeft zijn eigen niveau. 

We zijn er erg blij mee. 

Elke dinsdag is speciaal 

 

Wij wensen jullie een fijne dag 

 

 

Groetjes 5A  

Amber en Allysha 

En de rest 
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Buitenspelen! 
Voor deze week staan er weer andere leuke tikspelletjes op de planning. 

Deze spelletjes kun je ook na schooltijd spelen als je lekker buiten bent!  

Wie weet kun je het aanleren aan vriendjes of vriendinnetjes in de straat.  

 

Spel van de komende week (middenbouw):  

Tikkertje met verlosser 

 

Er wordt voor het spelletje begint een geheime verlosser gekozen. Wanneer je bent getikt blijf je 

staan en kun je alleen vrij gemaakt worden door de verlosser. De verlosser doet dit zo geheim 

mogelijk zodat de tikker aan het einde van het spel kan raden wie de geheime verlosser was.  

 

Spel van komende week (bovenbouw):  

3 is teveel 

 

Tijdens dit spel is er 1 tikker en 1 loper. De rest van de kinderen staan in tweetallen naast elkaar.  

De tikker probeert de loper te tikken. Als de loper naast een tweetal gaat staan, wordt de bui-

tenste persoon van het tweetal de nieuwe loper. Als de tikker de loper tikt, wisselen de loper en  

tikker van functie.  

Brede school 

Met trots kunnen wij jullie vertellen dat alle  

kinderen geplaatst zijn voor een brede school activiteit. Er waren zelfs zoveel inschrijvin-

gen dat een aantal kinderen naar meerdere activiteiten kunnen.  

De eerste activiteiten starten a.s. maandag.  

De lessen zullen starten om 14:20  en zijn om 15:20 weer afgelopen (uitzondering van 

Gezond eten en koken, deze eindigt om 15:50!). 

 

Iedereen veel sport/speel/knutselplezier! 
 

Verkeersveiligheid. Geef uw mening over de 

verkeersveiligheid rondom uw school. 
De gemeente Amsterdam wil graag dat alle kinderen 

veilig en met plezier naar school kunnen lopen of fiet-

sen. Om daar een bijdrage aan te leveren, voeren wij 

een klein verkeersonderzoek rondom de school van 

uw kind(eren) uit.  

Met dit onderzoek bekijken wij welke verkeersmaatre-

gelen kunnen worden genomen om de directe omge-

ving van de school veiliger te maken. 

Dit onderzoek vindt plaats in de maanden augustus en 

september 2015.  

 

Vragenlijst  

We vragen ook uw actieve hulp als ouder/verzorger. 

Via de website www.amsterdam.nl/

verkeersveiligeschool kunt u tot 21 september 2015 

een vragenlijst invullen. U kunt aangeven hoe u de ver-

keersveiligheid rondom de school van uw kind(eren) 

ervaart en wat hierbij knelpunten zijn. Het invullen van 

de vragenlijst kost ongeveer drie minuten.  

 

Meer informatie? 
Het onderzoek bij de scholen wordt uitgevoerd in op-

dracht van Verkeer en Openbare Ruimte van de ge-

meente Amsterdam. De projectleider is ondergeteken-

de, mevrouw M. de Vries, 

bereikbaar op telefoonnum-

mer 06 52 52 4037. 

  

Met vriendelijke groet, 

Marjolijn de Vries 

Projectleider 

Verkeer en Openbare Ruimte 
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http://www.amsterdam.nl/verkeersveiligeschool

