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Actie voor vluchtelingen 

 
Hoi allemaal wij zijn Alysha en Humaira uit 8a. 

Wij willen een oproep doen aan iedereen, zowel ou-

ders als kinderen. Wij willen uw aandacht hebben voor 

de vluchtelingen. We hebben een actie bedacht, dat we 

statie flessen gaan ophalen. Dat geld gaat naar het goe-

de doel  voor de vluchtelingen. Wij willen graag dat de 

vluchtelingen een beter leven krijgen. Dus kunt u de 

lege statiegeldflessen alstublieft bij groep 8a brengen in 

de dependance??? 

ALVAST HARTELIJK BEDANKT!! 

Groetjes: Humaira en Alysha. 

 

Agenda: 
 

 

Maandag 21 september: 

Gym voor groep 5C 

 

Dinsdag 22 september: 

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

Pieter en juf Pauline)  

 

 

Woensdag 23 september: 

 

Donderdag 24 september:  

Kooroptreden Tamboerijn 19:00 

 

Vrijdag 25 september: 

Schooltuinen voor groep 7C (meester Mark) 

 

Tamtam nr. 6 verschijnt 

Eten en drinken brengen 
 

Als u uw kind nog eten of drinken brengt na-

dat de school begonnen is levert u het dan af 

bij de Administratie. Zij zullen het naar de 

klas van uw kind brengen! 
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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.  

 

 Dag   Naam                      Groep 

 
 24        Raiaan Al Amin Akand           1/2B 

 26        Jameela Frankel                      5 A 

         26    Sasha Makkinje                       4B 

 
 
 

 

Gefeliciteerd! 
                         

Juf Bodine is op 7 september 2015 beval-

len van een prachtige zoon. Gefeliciteerd 

namens het hele team van de Tamboerijn. 

 

 

Het Tamboerijn Kinderkoor treedt op! 
  

Donderdagavond 24 september a.s. gaat ons koor, be-

staande uit 23 7e groepers , een spetterend afscheids-

optreden verzorgen voor alle ouders,  

familieleden en bekenden van de deelnemers.  

Een afscheid, omdat de week na 24 september de 6e 

groepers van nu aan de beurt zijn voor deelname aan 

het schoolkoor.  

Dit afscheidsoptreden belooft een geweldige gebeurte-

nis te worden: de kinderen zingen 18 liedjes en allerlei 

talen en bovendien zingt een aantal kinderen ook solo!  

Hoewel het concert vooral voor de ouders van de 

koorkinderen plaatsvindt, kunt u met uw kind(-eren) 

ook komen luisteren.  

Bij juf Ann kunt u (gratis) kaartjes ophalen. ‘ 

Vooral voor ouders met kinderen in de 6e groep is dit 

een ‘aanrader’: groot is de kans dat uw kind na 24  

september aan het koor gaat meedoen.  

Het optreden begint om 7 uur en eindigt ongeveer om 

half negen. Een beperking: kinderen onder de 12 jaar 

mogen alleen onder begeleiding van een volwassene 

naar binnen.  

Met vriendelijke groet,  

Rob de Jong  

 

 


