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Inloopgesprekken 

 

De komende drie weken zijn er inloopgesprekken. Alle 

ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over hun 

kind(eren). 

Inmiddels heeft u thuis een brief ontvangen waarop u 

kunt aangeven op welk tijdstip het gesprek u het beste 

uitkomt. 

Vanwege de invoering van de nieuwe cao voor leer-

krachten, is het niet meer mogelijk ‘s avonds ouderge-

sprekken te organiseren.  

Dit is een nieuwe situatie waaraan vooral de ouders 

even zullen moeten wennen. 

Ik hoop dat wij kunnen rekenen op uw begrip. Als u 

nog vragen heeft, kom dan gerust even langs bij de leer-

kracht of directie. 

 

Martine Nieuwstad, 

directeur 

 

 

 

Agenda 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 2 november: 

 

Dinsdag 3 november: 

Schoolwerkdag. De school is gesloten! 

 

Woensdag 4 november: start schoolfruit 

 

Donderdag 5 november: 

 

Vrijdag 6 november: Tamtam nr. 11 verschijnt. 

 

Schoolfruit 

 

Gedurende schooljaar 2015-2016 doet onze 

school mee met het EU-Schoolfruit- en groen-

teprogramma. Dit is een Europees voorlich-

tingsprogramma dat de nadruk legt op het 

eten van voldoende groenten en fruit. Door 

EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs 

om verschillende soorten groenten en fruit te 

eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook ge-

zellig! 

Op woensdag, donderdag en vrijdag bieden wij 

het fruit/groenten aanbod aan.  

De periode loopt  van  4 november 2015 t/m 

22 april 2016. 

 

Als uw kind een allergie heeft voor een be-

paald soort fruit of groente geeft u dat dan 

door aan de leerkracht van uw kind. 



Verjaardagen oktober/november 2015: 

 
31  Eugene Kwarteng 8C 

1  Fotini Kotsiou 6/7 

1  Chandandeep Singh 1/2A 

3  Mikayla Boafo 1/2E 

4        Justin Soekhie 3C 

5  Jaydee Bohr 5A 

6  Anisia Anoeka 4A 

 
 
 

Kamp groep 7 
 

Giovanca en Su-lin 

Su-Lin: kamp was een hele leuke maar ook spannende ervaring. 

Het kamp was in Zandkamp in Ermelo. 

Maandag: we ariveerde  bij een groot huisje. We gingen naar onze kamers. 

Er werd nogal  gevochten voor de kamers. En die avond aten we bami en nasi. 

Dinsdag: het was de volgende dag op kamp. We gingen die dag zwemmen. 

Toen we in het zwembad waren, een paar uur later. Kregen we een jumbo band, waar m. 

Joeri en m. Mark ons vanaf duwde! 

En dinsdag aten we maceroni. 

 

Giovanca: nou ik vond kamp heel erg leuk maar wel koud. 

Woensdag: we gingen winkelen er waren SUPER MOOIE spullen. 

Er gingen heel veel mensen naar de snackbar, daar kon je bijna iedereen ontmoeten. 

En ook su-lin. Er werden ook heel veel tattoos gekocht. 

Donderdag: nou nou nou donderdag gingen we naar de dolfinarium en de grote show was 

het leukst. We hebben rogge geaaid en we hebben zeehonden gezien zeelleeuwen en walrus-

sen. Nou de walrussen waren echt groot we hadden team A en team B. Nou in team b was 

er een walrus die zo groot was nou als hij\zij op je ging liggen was je dood. Maar die avond 

was het leukst. We hadden bonte avond en alle kinderen waren erg druk en juf Karin m. 

Mark juf Pauline waren het leukst en we gingen slowen. Er waren heeeeeel veeeel stelletjes 

nou en dat was mooi om te zien. En daar na gingen we gewoon weer dansen. En weet je wie 

op bezoek kwam super juf maar zij is prive maar zij is de redding in nood.         

Vrijdag: helaas maar de kamp week zit er al weer op. We moeten naar huis we hebben al 

onze spullen in gepakt en alle kamers zagen er weer zo leeg uit als maandag . 

Toen kwam de bus en in de bus hebben we Alvin and the chipmunks. 

Toen waren we weer in Amsterdam we zagen onze ouders en toen gingen we naar huis en 

hadden we herfstvakantie.  

 

Groetjes: Giovanca Su-lin  

 

 

 

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.  



Titel van je tekst 
 

Hallo mijn naam is mitchengelo  en ik ga het hebben over hermitage   

             

  ik was met de hele klas naar hermitage geweest het was best leuk 

we gingen het over napoleon  alexander  en josephine houden we gingen eerst 

van school naar de metro en daarna gingen we ri jden naar hermitage toen we 

daar aan kwamen toen gingen we onze jassen en tassen op hangen  toen gin-

gen we in een kring zitten en praten waar het over ging toen werden we ver-

deeld tussen 2 groepen  daarna kregen we een rondleiding toen het was afge-

lopen gingen we een hoed maken toen gingen we naar school    

             

     EINDE VERHAAL MITCHENGELO 

Hoi ik ben Noël en ik ga het ook hebben over hermitage .  

Ik vond het wel een beetje saai maar zo slecht was het niet . want in het begin wer-

den we in twee groepen verdeeld , de eerste groep ging weg en de tweede groep 

bleef nog even in het zaaltje . er waren nog een paar groepen mee die gingen ook 

naar de tentoonstelling van Napoleon  Alexander  en  Josephine  . In het begin gingen 

we naar de schilderijen kijken en in de tussentijd keken we naar zwaarden en gewe-

ren , ze waren wel oud maar zagen er uit van deze tijd . Anyway toen gingen we een 

paar stapjes verder en zagen we een schilderij van Alexander hij keek heel sirieus en 

een paar kinderen uit mijn klas werden uitgekozen om hem na te doen en ik werd als 

eerst uitgekozen maar……. Ik wou niet want ik schaamde me maar ja eigen keuze . 

toen gingen we kijken naar Napoleon en Josephine hun kleren ze waren mooi maar 

de schoenen van Napoleon en Alexander waren puntig maar die van Josephine waren 

heel erg puntiggggggg je voeten passen er niet in maar ok in dat geval toen gingen we 

eten en toen gingen we een steek maken en toen gingen we naar school 

 

Dat was mijn verhaal tot de volgende keer 

EVEN VOORSTELLEN………. 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is juf Yalou en sinds dit jaar ben ik de nieuwe gymjuf  

van de kleuters. Kleuters bewegen graag en veel  en de gymzaal is 

de ideale plek om aan die bewegingsdrang te voldoen.  Het gaat al 

heel erg goed met de gymlessen van de kleuters. Zo leren we spe-

lenderwijs de grondvormen van bewegen (springen, rollen, duike-

len, klimmen, schommelen, werpen en vangen) en hebben we afge-

lopen week de koprol geleerd. Gymlessen helpen niet alleen de 

motoriek van het kind ontwikkelen maar ook het mentale en socia-

le aspect komt aan bod.  

 

 

 

Alvast bedankt! Groetjes, 

 

Juf Yalou 

 

 




