
Meneer B. komt weer op school! 
Op vrijdag 9 oktober komt Meneer B. alle kinderen 

van school weer vermaken met zijn nieuwste voor-

stelling: “Meneer B. en de Smikkelsmakmachine!”. 

Meneer B., die als theatermaker Martijn Donders 

door het leven gaat, is een graag geziene gast op 

onze school.  

We hopen dat het net zo leuk en spectaculair 

wordt als andere jaren! 
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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! 

Op het strand in Italië zien dat er iemand aan je 

deur staat en praten met degene die aanbelt? De 

slimme deurbel van Ring maakt het mogelijk.  

https://ring.com/


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 

 

3  Challenger Poepon   7A 
3  Alysha Sprado    8A 
3  Quinten Sprado    8B 
3  Jairo Wiebers    4B 
7  Bredly Reyes Pena Hernandez   1/2E 
7  Kimberly Veen    8C 
8  Santino van Kanten    3B 
8  Rivaelle Volney    5C 
9  Kasfia Alamin    4C 
9  Megan Demas    1/2B 
9  Chenayra Miguel    5A 
9  Jessey Sprado    7B 

Muis in de klas! 

 

 
Groep 3A had maandag 

bezoek, er liep een muis 

door de klas. De kin-

deren vonden het geluk-

kig geen probleem en we 

hebben er een gezellige 

dag van gemaakt.  

Techniek is leuk! De koepels van de 

school worden vervangen. 

Gezonde traktatie 

Rida uit groep 1/2D is 6 geworden.  

Kijk eens wat een heerlijke, gezonde trakta-

tie hij had meegenomen! 
 



Schoolzwemmen 

 
Hallo ik ben layan  ik ben 8 jaar ik hou  van schoolzwemmen. 

Omdat ik zwemmen leuk vind. 

En het leukste wat ik aan schoolzwemmen vind is in het diepegat dui-

ken. 

Volgende week mogen we met kleren zwemmen. 

En dat heb ik nog nooit gedaan het lijkt me best wel leuk. 

Ik vind het best wel spannend. 

Maar het lijkt me niet zo fijn want dan worden je kleren nat maar ik ga 

het proberen. 

 
 

 

Schoolzwemmen deel 2 
 

Hallo ik ben Ishen en ben 8 jaar oud. 

Ik zit groep 5c en dinsdag mogen we 

met kleding zwemmen om te oefenen 

voor onze B diploma.  

SPANNEND & VET 

Muziekjuffrouw 

Beste ouders, 

 

Wij hebben een nieuwe muziek juffrouw.  

Zij heet juf Nanda. 

Zij geeft ons lessen over muziek uit de oude tijd. 

Zoals rock tow the clock. 

Dat was muziek dat van de avond tot ochtend werd ge-

speeld. 

En we deden hele leuke dingen. 

Zoals dansen, klappen, springen, en nog veel meer  

dingen. 

Dat was heel leuk met juf Nanda. 

En ze had ook haar instrument meegenomen. 

Het instrument wat ze had meegenomen was een gitaar.  

 

GROETJES, RUGERO 7B 

Kindergeluiden 

Winterwortel van 425 gram! 

 
Beste ouders, 

Ik ging naar schooltuinen, het was de 

eenalaatste les. 

Ik had de winterwortel wedstrijd gewon-

nen. 

Ik keek er naar en ‘wo’ dat is een grote! 

En toen trok ik er aan, ging naar wasbak, 

En ging het wassen. 

Toen ik klaar was met wassen, ging ik 

naar de weegschaal. 

En toen zei de meester: “425 gr.!”  

 

M.G.V.        Victor 7b 

Korfbal  
 

Hallo! 

Ik zou graag willen dat er meer kinderen op Korfbal  

komen op de Brede School. 

Korfbal is een hele leuke sport, omdat je daar je 

hoofd helemaal leeg kunt maken. 

Even aan niks denken,  

alleen maar bij de les blij-

ven. 

Meld je aan! Elke dinsdag 

van 14.30-15.30 uur,  

waar het is hoor je nog 

wel.  

Hopelijk tot dinsdag! 

  

M.V.G. Mitchel Hols 7B 


