
Agenda 

 

 

 

 

 

Maandag 4 januari: 

De school begint weer 

 

Dinsdag 5 januari: 

Zwemmen voor de groepen 5 

Groep 5b en groep 5C gaan naar de  
Hermitage 

 

Woensdag 6 januari: 

 

Donderdag 7 januari: 

 

Vrijdag 8 januari: 

Tamtam nr. 1 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 17 december  #nummer 17 

Fijne Kerst en een goed 2016 

 
Het jaar 2015 is bijna ten einde. We verheugen ons 

dit jaar nog op een heerlijk kerstdiner op school, 

waarbij we alvast alle ouders, die iets hebben ge-

maakt, hartelijk willen bedanken! 

Ook kijken we terug op een jaar waarin er weer 

ontzettend veel geleerd is, gedaan is, leuke uitstapjes 

zijn geweest en noem het maar op.  

Wij hopen dat 2016 net zo succesvol wordt als 

2015. 

 

Namens alle medewerkers van de Tamboerijn  

wensen wij u een fijne Kerst en een geweldige start 

van 2016 toe. 

 

Team de Tamboerijn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als onderdeel van de landelijke campagne ‘4 

vuurwerk veilig’ daagt deze organisatie alle kin-

deren van Nederland uit te testen wat zij van 

vuurwerk weten in de ‘4 vuurwerk veilig’ quiz. 

Vooral geschikt voor de groepen 7 en 8. Zie de 

website: 

 

www.4vuurwerkveilig.nl/quiz. 

Afscheid juf Jacqueline, 

 

Na 42 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, 

gaat juf Jacqueline met pensioen. 

Namens iedereen op de Tamboerijn, wil ik juf 

Jacqueline heel erg bedanken voor haar inzet en 

collegialiteit. 

Veel geluk, gezondheid en plezier gewenst. 

 

Martine Nieuwstad 

Douchen 

 

In 2016 is het weer verplicht om te douchen 

na gym. Dus neem je handdoek mee als je gym-

les hebt! 

http://www.4vuurwerkveilig.nl/quiz
http://4vuurwerkveilig.nl/


Brede school blok 2 

Afgelopen week hebben wij vele inschrij-

vingen van de kinderen mogen ontvangen. 

We zijn dan ook druk bezig dit allemaal in 

het Brede School-systeem te zetten. 

Wat nu al opvalt is, dat er voor een aantal 

activiteiten enorm veel inschrijvingen zijn, 

zoals judo, zumba en karate.  

In de week na de kerstvakantie gaan we de 

kinderen bij een activiteit plaatsen, het kan 

dus zo zijn, dat wij kinderen moeten gaan 

teleurstellen.  
We proberen met alle wensen rekening te 

houden. Zo zullen bijvoorbeeld kinderen, die in 

blok 1 geen plek hebben gekregen, voorrang 

krijgen.  

We hopen natuurlijk zoveel mogelijk kinderen 

te plaatsen. 

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.  

Kerststukjes 
Juf Pauline en meester Joeri hebben dit jaar gratis 

4 kerstbomen gekregen van Gamma. Zo konden 

we naar hartenlust kerststukjes maken in de bo-

venbouw. 

 

Verjaardagen  

  December: 

Dag  Naam    Groep 
19  Ayodele Baiden   1/2C 

19  Valencia Fernandez  4C 

19  Brianna Martha   8B 

19  Yassin Sidali    3C 

20  Mangel Boafo   4C 

21  Kyara Javed    1/2C 

21  Aryan Kali    1/2B 

21  Deshanti Lens   7B 

22  Anishika Singh   5A 

23  Stefanie Groenewegen  3C 

23  Majdoulin Meddah   4B 

23  Djayam Poedai   1/2A 

24  Thijs Peters    4A 

25  Quireeny Frankel   8B 

26  Leslie van Buren   7B 

26  Hailey Derby   1/2E 

26  Faith-Lynn Heye   3A 

26  Rowell Parmesar   1/2C 

27  Gién Acton    1/2E 

27  Jay-lee Markelo   6/7 

28  Dyalan Jacott   5A 

28  Jaden Pinas    8C 

29  Odessah Lijkwan   6/7 

29  Jelesah Martosoedarmo  6A 

29  Dyesro Tuinfort   4B 

30  Diego Kollen   6A 

 
  Januari: 
1  Shalom Baah   7A 

1  Farencio Heye   1/2F 

3  Dior Huiswoud   1/2E 

Kerstkoor 

 

In het koor hebben we verschillende kerstliederen geoefend. Sommige zijn Engels en sommige 

gewoon Nederlands. We moeten ook een liedje met verschillende talen zingen: Frans, Duits, En-

gels en gewoon Nederlands. Het gaat zo: ‘t is kerstmis, ‘t kerstmis overal. Wij dromen onze dro-

men bij mooi versierde bomen. Dus wensen wij elkaar: prettige kerstdagen (3x) en een gelukkig 

nieuwjaar. En dan gaat het verder: Frohe weihnachten (3x) und ein gutes Neues Jahr. En zo ver-

der. 

 

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar van 

Aicha, Mitchengelo en Harold (groep 6/7) 

 



Afsluiting verteltasbijeenkomsten 

 
 

 

Tips van de moeders van De Tamboerijn, 

taalstimulering bij spelen en voorlezen; 

 

- samen zijn met je kind 

- wijzen/ helpen met focus leggen 

- herhalen van woorden en zinnen 

- benoemen en laten benoemen 

- aandacht hebben voor wat je kind doet/zegt 

- laten vertellen 

- vragen stellen 

- herkenning is belangrijk (verbinden met eigen ervaringen) 

- samen ontdekken (niet "goed" of "fout") 

- het thema geeft houvast 

- bewegen bij het boek/plaatje 

- je hoeft niet een heel boek te lezen 

- afwisseling van activiteiten 

- voorlezen kan in stapjes (plaatjes kijken/lezen/kennis eromheen) 



Optreden kerstliedjes kleuters en peuters 

 


