
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 43: 

Herfstvakantie 

Week 44: 

 

Dinsdag 27-10: Groepen 5a, 6 en 6/7 

naar de Hermitage 

Schoolzwemmen groep 5 
 

 

Vrijdag 30-10: Les Boeddhisme voor de 

groepen 8 

Tamtam nr. 10 verschijnt 

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 15 oktober #nummer 9 

Schoolkampgroep  8 
 

Hallo ik ben Imara Simson 

en dit is mijn kamp verhaal. 

We kwamen aan en we zijn toen buiten gaan spelen.  

We hebben de  

volgende dag ook nachtspelletjes 

gespeeld. We hebben gezwommen en 

we zijn naar het winkelcentrum geweest. De laatste 

dag, dat was op de donderdag, gingen we disco-

zwemmen.  Dat was geweldig! 

Dit was mijn verhaal.  

Groet, Imara 8c 

 

Hallo ik ben Riaaz en ik zit in groep 8c. 

Ik ging op kamp in camping Goudsberg in Lunteren. 

Ik ging met Donyell, Mike, Gunoor en Nathaniel bas-

ketballen. 

Ook gingen we zwemmen, winkelen en midgetgolfen. 

‘s Avonds ging je naar het bos zonder leerkracht. 

Je moest de pijlen volgen om thuis te komen. 

Donderdag in de avond gingen we discozwemmen.  

Het was heel leuk op kamp . 

Groetjes Riaaz. 

Gym door meester Hans 

Voor kinderen, die niet op sport extra zitten, 

geldt een aanbod van meester Hans, om  na de 

herfstvakantie op vrijdag na schooltijd binnen te 

lopen voor Sport Extra. Na schooltijd van 

14:30 tot 15:15 uur in de gymzaal van Mobiel.   
Vragen: h.vdersteen@detamboerijn.nl.  

 

 

Vervolg schoolkamp groep 8 
Hallo ik ben jashmeet ik zit in groep 8c ik ging naar 

school kamp we gingen naar Lunteren. De eerste dag 

gingen we voetballen we gingen partijen,we gingen 

bijna elke dag zwemmen. het is logisch want het 

zwembad was naast het kamphuis. we gingen ook  

veel  winkelen en we gingen discozwemmen. 

En we gingen mini golf spelen.  

Het was best leuk op kamp. 

Lievs jashmeet  

mailto:h.vdersteen@detamboerijn.nl


Biebbezoek groep 5C 

 
Reagan: ik zal bij de bieb komen om dat het leuk 

is en soms mag je een opdracht doen. 

Ishen: het is leuk om lid te zijn van de bieblo-

theek het is lekker stil daar kun je film kijken 

 

Jessi in de bieblotheek is het leker stil en dan 

kan je film kijken en op de  

Computer en lezen in een boek en je kan boe-

ken lenen  en films lenen maar dan moet je het 

wel trug brengen oover 3 weeken  en als je het 

niet oover  

3 weeken trug hebt gebragt dan moet je de boe-

ten betalen.  Groetjes, Jessi 

 

 

 

 

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.  

Meneer B. 
Meneer B is grappig en ook vet, maar 

dit jaar een beetje saai. Alleen dat liedje 

vond ik grappig en die rap vond ik goed 

van hem. Hij heeft het goed gedaan. Dat 

gevaarlijk stofje was niet eens zo gevaar-

lijk en wat de machine betreft was een 

goeie uitvinding. 

Dag allemaal. Ik hoop dat ik het goed 

verteld heb jongens. 

 

Van Luvario 

 

Hallo iedereen, mijn naam is Ramzya. Ik 

ga jullie iets over de voorstelling van 

meneer B vertellen. Het ging over smik-

kel smak machine. Hij ging eerst rappen. 

Daarna zij hij iets over zijn vrouw want 

zijn vrouw maakte alleen maar broccoli 

en dat vindt hij niet lekker, maar in zijn 

kelder heeft hij een smikkel smak machi-

ne en hij verzamelt plastic en in zijn ma-

chine zet hij plastic en broccoli en daar-

na deed hij een ijzeren hendel naar be-

neden. Daarna had hier iemand nodig en 

dat was ik. Ik moest in een broodzakje 

blazen. Daarna moest ik in een nog gro-

tere zak blazen en toen moest ik iets 

drinken. Daarna werd het grotere 

broodzakje nog veel groter.  

 

 

 

 

 

Dag Naam     Groep 

 

16  Gymaro Caupain    6/7 
17  Li-Yarah Derby    3A 
18  Menairo Raghoebar    1/2C 
19  Mikensio Janssen    4C 
19  Rami Kharboutli    5C 
20  Jay Lunes     4C 
20  Angel Struiken    5C 
22  Ritchely Gambier    5C 
22  Alexander Peters    7A 
23  Aäron Imanuel    1/2A 
23  Eva Maeijer     1/2B 
23  Donyell Spier     8C 
25  Mitchengelo Thakoer   6/7 
26  Cristiano Goncalves de Sousa  8B 
27  Wendy Koosman    3A 
28  Shaya Ramsanthal    4C 
29  Nohea Harderwijk    8A 
29  Rochando Loswijk    1/2E 
29  Ceejay Visser     7A 
30  Saniyah Moesafier    1/2C 



 

Foto’s van het kamp van groep 7 
 



Kamp Groep 8 
 


