
Beste ouders/verzorgers, 

 

De laatste weken worden helaas steeds vaker 

tassen en flesjes drinken na begintijd van de 

school afgegeven bij de administratie. 

 

Wilt u het eten aan uw kinderen meegeven en 

niet nabrengen. 

Bijna alle kinderen krijgen hun eten direct mee in 

de tas.  

Natuurlijk kan het een keer gebeuren.  

Wij hebben liever niet dat de ouders zelf de 

school inlopen na de begintijd van de lessen om-

dat dit stoort in de les. 

Als wij later de tassen rondbrengen stoort dit de 

les ook en het is  extra werk voor de administra-

tie, die het in de ochtend erg druk heeft. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank!   

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

 
Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd. 

En heb gelukkig gewonnen. 

Ik had heel veel concurrenten. 

Het was heel spannend en ik had heel veel zenuwen, 

maar toch vond ik het super leuk, en ik zou nog wel een 

keer mee willen doen maar ik zit helaas in groep 8. En 

toen juf Anneke en juf Joyce binnenkwamen en ze zeiden 

dat de winnaar in onze klas zat dacht ik dat Jay-Don had 

gewonnen, en ik stond perplexed (stomverbaasd ).Toen 

ze zeiden dat ik had gewonnen, was ik superblij. Maar 

toch deed ik het gewoon voor de lol. Ik heb een tip voor 

je en dat is: blijf oefenen, praat rustig en kies een goed 

stukje uit. 

Groetjes van  Sami, 8B. 

 

 

Ik heb ook meegedaan met de voorleeswedstrijd en heb 

helaas niet gewonnen, maar ik gun het Sami wel. Want hij 

las heel goed en ik deed eerlijk gezegd  niet mee om te 

winnen maar om te weten wat ik fout doe als ik lees dus 

had ik ook niet verwacht om te winnen. Ik had ook niet 

verwacht dat ik zou winnen. Dus ik was niet verbaasd 

toen ik hoorde dat Sami had gewonnen. Ik heb ook een 

tip en dat is : als je gaat lezen, ga niet denken ik lees te 

snel . Time het tijdens het oefenen. 

En schrik niet als je in de  microfoon praat, want je stem 

klinkt dan vreemd, dus het ligt niet aan jou.  

Groetjes van  Jay-Don, 8B. 

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 4 december Nr. 15 

BREDE SCHOOL. 
De afgelopen week hebben wij met succes 

blok 1 afgerond. Voor de kinderen en ons 

was het fantastisch dat zo veel ouders kwa-

men kijken naar het werk van hun kind. 

 

Op donderdag 3 december zijn de brieven 

voor blok 2 meegegeven, deze kunnen tot 

uiterlijk 11 december ingeleverd worden. 

 

De foto’s van de Brede School komen op 

de website van de Tamboerijn: 

www.detamboerijn.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag 7 december: 

 

Dinsdag 8 december: Zwemmen voor 

de groepen 5. Laatste keer van dit jaar. 

Verteltassenbijeenkomst van 9:00-11.00  

 

Woensdag 9 december: 

 

Donderdag 10 december: 

 

Vrijdag 11 december: Tamtam nr. 16 

verschijnt. 

http://www.detamboerijn.com


Verjaardagen: 

 

December 2015 

Dag Naam    Groep 
 
7  Bredly Reyes Pena Hernandez   1/2E 

7  Kimberly Veen     8C 

8  Santino van Kanten    3B 

8  Rivaelle Volney     5C 

9  Kasfia Alamin     4C 

9  Megan Demas     1/2B 

9  Chenayra Miguel     5A 

9 Jessey Sprado     7B 

 
 
 
 

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.  

Vluchtelingenwerk 
 

Gezocht: 

Voor de kinderen van de vluchtelingen, die opgevan-

gen worden in Amsterdam Zuidoost, zoek ik de vol-

gende spullen: 

 

 Skeelers 

 Rolschaatsen 

 Steps 

 Ballen 

 Ander buitenspeelgoed 

 Verkleedkleren 

 Kleertjes voor poppen 

 Barbies 

 Duplo 

 Puzzels 

 

Verder is er een tekort aan schoenen voor kinderen, 

winterkleding voor kinderen en schoenen voor man-

nen vanaf maat 43. Indien u iets over heeft kan ik het 

bij u ophalen. 

 

Jacqueline Vos, jackie.vos@tiscali.nl, tel. 0649006121. 

 

Schoolzwemmen groepen 5 oproep voor 

  begeleiders! 

 

Dinsdag 8 december wordt de laatste zwemles 

van dit jaar gegeven. 

5 januari begint het schoolzwemmen weer. 

Het schoolzwemmen is alleen mogelijk omdat 

ouders zich inzetten om de groepen te begelei-

den. 

Voor de tweede helft van dit schooljaar zoeken 

de groepen weer begeleiders! 

 

Meldt u aan bij de leerkracht of bij José Bijl. 



Kerstliederen zingen met de Kleuters & Peuters, 

 

Beste ouders, 

 

De goedheiligman heeft het land nog niet verlaten of we nodigen u al uit 

voor het volgende feestelijke evenement. 

 

Net zoals vorig jaar sluiten we het thema ‘kerst’ met de kleuter– en  

peutergroepen gezamenlijk af met een liedjesochtend. 

 

Hiervoor willen wij alle ouders van harte uitnodigen. 

 

Deze afsluiting is op 15 december van 9.00-9.45. 

 

Komt u ook meezingen? 

 

Groeten, 

 

De kleuterjuffen en –meesters 

De peuterjuffen 

En natuurlijk de kinderen 

Surprises 

 
Hallo allemaal. Ik ben Berat uit 7B. 

Afgelopen week hebben we lootjes getrokken, 

ik ga niet zeggen wie ik heb. 

Het is veel spannender als je niet weet wie jou heeft natuur-

lijk. 

Jammer dat Sinterklaas niet naar groep 6, 7, 8 komt, zou wel 

leuk zijn met pepernoten van de pieten. 

Dit was mijn stukje over Sinterklaas. 

 

m.v.gr. Berat 



                                                     Uitnodiging bijeenkomst Verteltassen  

                                                                 dinsdagochtend 8 december 

                                                                            van  9.00 tot 11.00  uur 
                                                            

         Beste ouders en verzorgers, 
     We zijn weer bezig met een VERTELTASPROJECT bij ons op school 

 

Wilt u op een speelse manier werken aan de taalontwikkeling van uw kind? Wilt u eens een Verteltas gebruiken op school en thuis? 

                   Dan is dit Verteltasproject echt een project voor u!  
 

 

 
 
 
Een Verteltas is een prachtige tas.  

In elke tas zitten veel mooie spullen: een prentenboek, een informatieboek, een cd waarop het verhaal wordt voorgelezen, 

 spelletjes, speelgoed, knuffels, handpoppen en meer. 

De Verteltas maakt het voorlezen nog leuker en helpt om de taal van kinderen te ontwikkelen.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze mooie tassen gaan ook met de kinderen mee naar huis in een uitleensysteem! 

 

We zijn op zoek naar ouders die de tassen eens willen gebruiken. 

Het zijn gezellige bijeenkomsten waar we veel met elkaar kunnen uitwisselen, met elkaar dingen gaan bedenken en werken met 

 Verteltassen 

U bent van harte welkom!! 

 

 


