
Voorleeswedstrijd  18 november 
 

Ja, ja daar is het weer:  

De jaarlijkse voorleeswedstrijd van 2015! 
 

Woensdag 18 november wordt de jaarlijkse voorleeswed-

strijd gehouden. Er is een wedstrijd voor de groepen uit de 

MIDDENBOUW en een wedstrijd voor de BOVENBOUW.  

 

Gelukkig zijn er veel kinderen die mee willen doen, dus voor 

13 november worden in de klassen al voorrondes gehouden.  

 

De winnaar of winnares uit de groepen 7 of 8 gaat door naar 

de volgende ronde: de finale van Amsterdam Zuidoost en Die-

men, gehouden in de Bieb Reigersbos. 

De voorleeswedstrijd is een onderdeel van de Nationale Voor-

leeswedstrijd.  

 

Wij vinden voorlezen heel belangrijk. Daarom wordt in 

elke groep elke dag voorgelezen. Het is belangrijk dat ook 

thuis veel wordt voorgelezen. Het is niet alleen erg leuk en 

gezellig, maar het is ook heel goed voor de taalontwikkeling 

van de kinderen.  

 

Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij 

de voorleeswedstrijd. De wedstrijd in de bovenbouw begint 

om 9.30 uur, de wedstrijd in de middenbouw begint om 12:00 

uur. Beide wedstrijden vinden plaats in de speelzaal van de 

Tamboerijn.  

Kijk voor tips op de site: 

http://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/een-boek-kiezen-

en-voorlezen/ 

Agenda: 

 
 

 

Maandag 9 november: inloopgesprekken 

Sint Maarten optocht kleuters. 

Dinsdag 10 november: inloopgesprekken 

Zwemmen voor de groepen 5 

Bezoek Teddy Bear hospital 2B, 2C, 2E. 

 

Woensdag 11 november: inloopgesprekken 

Halve finale straatvoetbal van de jongens 

 

Donderdag 12 november: inloopgesprekken 

Bezoek Teddy Bear hospital 2A, 2D, 2F 

 

Vrijdag 13 november: Inloopgesprekken 

Versiermiddag Sint 
Tamtam nr. 12 verschijnt. 
 

 
 

Teddy Bear hospital 
 

Dinsdag 10 november en don-

derdag 12 november gaan de 

oudste kleuters op bezoek bij 

het Teddy Bear hospital in het 

AMC.  

 

 

De kinderen mogen een zieke 

knuffel meenemen, die behan-

deld wordt door een dokter.  

We vertrekken om 2 uur en zijn 

om 4 uur weer terug. Denkt u 

nog even aan het meegeven van 

2 Euro voor het OV? 

 

 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

de TamTam van 6 november # 11 



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.  

Stukje over zwemmen 

 
Het is heel leuk om op de duikplank te gaan en 

het is ook leuk met duiken en een keer mogen 

we met de ballen te spelen en de borstcrawl en 

rugcrawl en we gaan door het gat; kikkervoetjes 

en de krokodillendraai en de mat en het allerleuk-

ste is het diploma te halen.  

 

groetjes djesarinio groep 5c 

 

Alle groepen  hebben het vast leuk. 

Ik wil naar badje 4, maar dat kan niet zomaar 

Groep 5c angel 

 

Ik vind het heel leuk om te zwemmen  

Ik hou er van omdat je leert heel veel 

Zoals duiken  later nathean 

 

Verjaardagen november: 
 

7  Brenda Zwart   8A 

8  Jaimy Jacott   3A 

9  Karim Abdulmahmoud  1/2C 

9  Amalia Esajas   8C 

12  Mitchel Hols   7B 

13  Lorenzo Hidalgo Pro  8B 

Stukje over voetbal   

 

Hallo wij zijn Georginio, Jaden uit 

groep 8c                      
We hebben dinsdag 3 november een wedstrijd 

Gespeeld tegen De elout.we hebben 8-2 ge-

wonnen. 

Met de mooie assisten van: Nathaniel Rigot, 

Eugene Kwarteng, Jaden Pinas, en de beste 

verdediger achterin Georginio Smith.We zijn 

gefilmd door De Telegraaf vanaf school tot aan 

Bos en lommer. De finale is op de Dam.Als we 

kampioen worden zijn wij de eerste jongens 

van de Tamboerijn die kampioen zijn gewor-

den. 

En we gaan dan naar Duitsland in een vijf ster-

ren hotel met een Telegraaf bus,en we gaan 

dan naar McDonald’s. 

Maandag gaan wij oefenen en dan  gaat de  

telegraaf ons filmen. En we hopen dat we kam-

pioen worden en we maken er een leuke suc-

ces volle wedstrijd van. En we hopen dat we 

kampioen worden. Groetjes  

Jaden, Georginio. 

 

 


