
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 Tamboerijn 

de grote boekenmarkt plaats. In samenwerking met 

Kinderboekwinkel De Kleine Prins in Weesp kunt u 

daar de mooiste, spannendste, leerzaamste en grappig-

ste boeken voor uw kinderen kopen. De boekenmarkt 

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 school-

bibliotheek ook, want een deel van de opbrengst komt 

ten goede aan onze bieb! 

 

 

OPENING KINDERBOEKENWEEK 

DOOR DE GROEPEN 8  

GROOT SUCCES! 

 
Wij zijn Ernesto en Isaac. Wij hebben in de kinder-

boekenweek heel veel gedaan. Ernesto had met 

ballonen een proef gedaan en Isaac heeft een ping 

pong  truck gedaan, zó dat het  pingpongballetje 

vloog. We vonden  het heel leuk en hopen dat de 

kinderen het leuk vonden. 

Helaas was dit onze eerste en de laatste kinder-

boekenweek . Het was echt supertof !  

Geschreven door Ernesto en Isaac, 8B. 

 
 KINDER BOEKENWEEK 2 

 
DE KINDER BOEKENWEEK was heel erg leer-

zaam. We hebben geleerd om proefjes te doen. 

We zullen zeker proefjes herhalen die we vandaag 

hebben gedaan. Wij hadden een mandarijnen 

proefje. We moesten een mandarijn met schil in 

het water leggen en kijken of het ging zinken of 

drijven en daarna ook een mandarijn zonder schil 

in het water leggen en kijken of het ging zinken of 

drijven . De mandarijn met schil bleef drijven en de 

mandarijn zonder schil ging zinken?!!  Waarom? 

Omdat in de mandarijn met schil zit lucht tussen 

de schil en de mandarijn zelf  en de mandarijn zon-

der schil had geen lucht dus daarom ging die zon-

der schil zinken. 

KIYONA EN JESAJA, uit 8B. 
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Maandag 12-10: 

Kamp voor de groepen 6/7 en 7 

 

Dinsdag 13-10: 

Kamp voor de groepen 6/7 en 7 
Schoolzwemmen groep 5 
 

Woensdag 14-10: 

Kamp voor de groepen 6/7 en 7 

Boekenmarkt 

 

Donderdag 15-10: 

Kamp voor de groepen 6/7 en 7 

 

Tamtam nr. 9 komt uit 

 
Vrijdag 16-10: 

Kamp voor de groepen 6/7 en 7 

 

Schoolwerkdag. De kinderen 

zijn vrij. 

 



Verjaardagen oktober: 

 

Dag  Naam                                Groep 
10  Mitchengely Thakoer    8A 
12  Taha Khudhair Al-Bader              6/7 
13  Tahirah Bruinendael     8C 
13  Chidera Obi      5B 
13  Binayjat Singh     1/2E 
15  Enza Braaf      4B 
15  Thalia Gota-Toudji     7A 
 
Door een fout zijn de kinderen, die vorige week jarig waren 
niet vermeld in de Tamtam (en anderen weer wel). Natuurlijk 
nog hartelijk gefeliciteerd voor de volgende kinderen: 
 

Dag  Naam                                Groep 
3  Jahzinio Obergh     1/2A 
4  Rigiovanselo Leons     1/2B 
4  Javier de Mee     1/2E 
4  Elgin Peña      4B 
4  Wesley Welbergen     8A 
5  Farah Gill      1/2B 
5  Ramzija Hadi      6A 
5  Sahifa Zahra      4A 
6  Nicole Groenewegen    7A 
6  Harjobin Singh     5B 
7  Anouk Huijnen     8A 
8  Christel Palmer     4B 
9  Simone Conio     1/2E 
9  Kiomi Pleizier     5C 

O u d e r b i j d r a g e 

  

U kunt de ouderbijdrage storten op NL 11 INGB 0002153804 
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O.v.v. de naam, achternaam en de klas van uw kind.  

Oplossing van het raadsel………. 
Veel kinderen hebben tijdens de opening van de Kinderboekenweek hun best gedaan om het 

raadsel van de doolhofzin op te lossen.  

De oplossing is:  

“Je praat over gezichtsbedrog als je ogen je voor de gek houden en je ziet iets anders dan dat er in 

Raar maar waar 

Ook de kleuters hebben gewerkt 

aan het thema ‘raar maar waar’ 

van de kinderboeken week. Ze 

hebben allerlei ‘technische bouw-

werkjes’ gemaakt. 

De Tamboerijn drieling is compleet! 
 

Op zondag 20 september is juf Sheresha bevallen van een prachtige dochter ge-

naamd Gia. 

De juf en haar dochter maken het goed.  

 

De meesters, juffen en leerlingen van De Tamboerijn zeggen: Gefeliciteerd! 

 






