
Voorleeswedstrijd 2015 
 

De voorleeswedstrijd 2015 was een groot succes. 

We zijn er trots op dat zo veel kinderen hebben durven voorlezen en dat er zo 

goed werd geluisterd. 

Ook de keuze van de boeken was verrassend. Dank aan alle jury leden, zowel de 

volwassenen als de kinderen. De jury heeft op alle punten gelet, die nodig waren.  

De winnaar van de Bovenbouw is Sami uit groep 8B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

     

    

De winnares van de  

Middenbouw is Jaydee uit 

groep 5A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 23 november: 

 

Dinsdag 24 november: 
Zwemmen voor de groepen 5 

Verteltassen bijeenkomst 9.00 -11.00 u 

Groep 6 OBA 9:15 

Schoentje zetten voor de kinderen 

Woensdag 25 november: 

 

Donderdag 26 november:  
Ouderochtend gr 1/2 en peuters 

 

Vrijdag 27 november: 
Les Hindoeïsme voor de groepen 7 

Tamtam nr. 14 verschijnt. 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 
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Dag  Naam   Groep 
 

21  Morinyo Bakas   3A 

21  Devino Sonokromo  1/2B 

22  Kenzi Roeland   8A 

24  Midas Rebergen   6/7 

26  Emilia Agwu   1/2E 

26  Giomy Douglas   3C 

27  Celisiah Falix   3A 

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.  

Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid  
 

Ouders opgelet! 

 

Vanaf maandag 7 december kunnen ouders van de Tamboerijn weer meedoen 

aan de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid op school. De cursus is in de perso-

neelskamer, naast de administratie. Tijdens de cursus kunt u dan uw Nederland-

se taal verbeteren en gaat u leren hoe u uw kind thuis kunt helpen om zijn/haar 

taal te verbeteren. Ook leert u meer over wat er op school gebeurt en gaat u 

samen leuke dingen doen buiten de school. 

 

De cursus is gratis en voor alle niveaus. De lessen zijn 2 keer in de week en 

duren tot de zomervakantie. 

 

Wij willen graag dat veel ouders meedoen. Maar schrijf u snel in want vol = vol! 

Kent u andere ouders die mee willen doen? Vertel ze dan dat ze zich ook kun-

nen inschrijven! Er liggen aanmeldingsformulieren op school bij Martine, de di-

recteur. 

 

U kunt ook een kijkje nemen bij de groep die nu meedoet. De lessen zijn op 

maandag en vrijdag van  8.45 tot 11.45 uur. 

 

 

 



Ouderochtend groep 1/2 en peuters 

 
Op donderdag 26 november is er voor de 

ouders van de peuter- en kleutergroepen een 

ouderochtend in het personeelslokaal. 

Het onderwerp is “corrigeren van gedrag”. 

 

Het onderwerp wordt gepresenteerd door Na-

dia Caïro en haar collega, ouder-kind adviseurs 

van het OKC. 

 

U bent van harte welkom van 9.00—11.30 u 

 

               Teddy Bear Hospital 2015 

Sociale media 

De meeste leerlingen in de bovenbouw zijn 

actief op sociale media zoals Facebook, 

Snapchat, Whatsapp, Instagram, etc. 

Op school merken wij regelmatig dat leer-

lingen buiten schooltijd  via deze media 

contact hebben met elkaar. Het contact 

gaat dan niet altijd op een prettige manier.  

Als school hebben wij geen invloed op wat 

kinderen buiten schooltijd doen.  Proble-

men die hierdoor ontstaan, zorgen wel 

voor veel onrust op school. 

De school vraagt u dan ook dringend om 

toezicht te houden op het mediagedrag van 

uw kind. Op school wordt binnenkort een 
ouderbijeenkomst georganiseerd  om u te 

informeren over hoe u hier thuis mee om 

kunt gaan. 
Martine Nieuwstad, directeur. 



 

Hoekenwerk 

 
Beste ouders en kinderen, 

 

We hebben donderdag 12 november hoekenwerk gedaan en we willen graag alles vertellen. We hebben hele 

grappige bomen gemaakt met papier en mooi gekleurd. En we zijn in de English Corner geweest, we gingen be-

roepen uitbeelden. We hebben pepernoten gegeten en soms was het niet lekker, maar soms was het wel lekker. 

En we hebben een kubus gemaakt. En we hebben een filmpje gekeken, die ging over  pepernoten, over de groot-

ste pepernoot in Nederland. En we hebben bij English Corner ook nog een woordenzoeker gemaakt, maar niet 

afgemaakt, maar we hebben het in de klas afgemaakt. We willen graag de ouders die hebben geholpen bedanken 

voor de hulp. 

Groetjes Tishainely en Aaditya en groep 5a  

Gezonde traktatie! 
 

Wat een heerlijke, gezonde traktatie 

heeft Meadow meegenomen! 

 

Toverstafjes van bosbessen en  

komkommer 

 


