
 
 

 

 

 

Maandag 28 september: 

Kamp voor de groepen 8 

 

Dinsdag 29 september: 

Kamp voor de groepen 8 

Groep 4 OBA (Openbare bibliotheek Am-

sterdam) 

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

meester Pieter en juf Pauline)  

 

Woensdag 30 september: 

Kamp voor de groepen 8 

 

Donderdag 1 oktober: 

Kamp voor de groepen 8 

Start koor voor de groepen 6 

 

Vrijdag 2 oktober: 

Kamp voor de groepen 8 

Schooltuinen voor groep 7C (meester 

Mark) 

Tamtam nr. 7 verschijnt. 

Schooltuinen 

Winterwortelwedstrijd 

Alle kinderen van groep 7  hebben in het  

Begin van het jaar winterwortels geplant en gaan ze 

deze week oogsten na het oogsten gaan we de win-

terwortelwedstrijd houden dat houd in dat wie de 

grootste en zwaarste winterwortel heeft de winter-

wortelwedstrijd wint. 
Ook de anderen scholen in de buurt die schooltuinen 

hebben doen mee met de Winterwortelwedstrijd, die 

maken ook kans om te winnen. 

 

En de winnaar van groep 7a is! 

Victor! 

Zijn winterwortel was maar liefst 445gram! 

 

En de winnaar van groep 7b is! 

Achmed! 

Zijn winterwortel weegt 450 gram dat is dus meer dan 

Victor dus misschien is de echte winnaar van de 

Tamboerijn Achmed maar groep 6\7 moet vrijdag hun 

winterwortel oogsten misschien wint iemand van 

Groep 6\7    Groetjes van Taha en Midas :) 
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7 oktober is de grote opening! 
Op woensdag 7 oktober openen de leerlingen van 

groep 8 de Kinderboekenweek! Net als vorige jaren 

belooft het een geweldig feest te worden. Het thema 

van de Kinderboekenweek is “Raar maar waar!”, het 

gaat over wetenschap en techniek. Alle ouders, opa’s 

en oma’s en andere familieleden en bekenden zijn van 

harte welkom om het feest mee te vieren.  

We verwachten de ouders e.a. van de groepen 1/2 en 

3 vanaf 8.45 uur tot ongeveer 9.15 uur, de ouders e.a. 

van de groepen 4 en 5 tussen 9.15 uur en ongeveer 

9.45 uur en de ouders e.a. van de groepen 6, 6/7 en 7 

tussen 9.45 uur en ongeveer 10.15 uur. 

 

14 oktober is de boekenmarkt! 
Lezen is belangrijk en hartstikke leuk! En wat is leuker 

en fijner dan je eigen, nieuwe kinderboek? Op woens-

dag 14 oktober vindt in de speelzaal van de Tamboe-

rijn de grote boekenmarkt plaats. In samenwerking 

met Kinderboekwinkel De Kleine Prins in Weesp 

kunt u daar de mooiste, spannendste, leerzaamste en 

grappigste boeken voor uw kinderen kopen. De boe-

kenmarkt vindt plaats tussen 12.00 uur en 15.00 uur. 

Als u zelf niet kunt komen, kunt u uw kind ook geld 

meegeven om een boek te kopen. Wij zorgen op 

school ervoor dat uw kind daarin begeleid wordt. U 

steunt de schoolbibliotheek ook, want een deel van 

de opbrengst komt ten goede aan onze bieb! 



 

Thema ‘eten en drinken’ 
 

In de kleutergroepen hebben we vorige week het 

thema ‘eten en drinken’ afgesloten. De kinderen 

hebben veel geleerd over gezond en ongezond eten 

en heel veel mooie werkjes gemaakt. 

 

Deze week zijn we  begonnen met het thema 

‘Herfst’. 

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.  

Verjaardagen 

 

dag     naam             groep  

 
26  Jameela Frankel   5A 

26  Sasha Makkinje   4B 

27  Destiny Eind   7A 

28  Djenairo Oord   4C 

29  Jahlil Gill    7B 

29  Chivairo Zak   3B 

30  Rida Ait Iddouch   1/2D 

1  Cameron Naarden  1/2E 

 

Babynieuws! 
                         

Juf Denise heeft op 17 september 2015 haar 

prachtige dochter Kate op de wereld gezet.  

 

Gefeliciteerd namens het hele team en alle kin-

deren van de Tamboerijn. 

Gezonde traktatie 

 
Shyron Poepon uit groep 1/2A heeft voor zijn vijfde verjaardag een gezonde 

traktatie uitgedeeld. 

Een pauw van aubergine met veren van spies met fruit, groente, kaas en 

worst. De kinderen vonden het heerlijk! 

 

 


