
De beste wensen voor het nieuwe jaar 

 

Hierbij wil ik het hele team, alle ouders en  

verzorgers en natuurlijk alle kinderen nog een 

gelukkig en gezond 2016 toewensen. 

 

Martine Nieuwstad, directeur 

Er kan weer gedoucht worden! 

 

Er nemen nog te veel kinderen geen handdoek 

mee naar gym.  

In 2016 is het weer verplicht om te douchen na 

gym. Dus neem je handdoek mee als je gymles 

hebt! 

Obs De Tamboerijn  
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de TamTam van 8 januari  nr.18 
Agenda: 

 

Maandag 11 januari: 

 

Groepen 6 gaan naar de schooltuinen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 12 januari: 

De groepen 5 gaan zwemmen. 

 
 

 

 

 

 

 

Woensdag 13 januari: 

 

 

Donderdag 14 januari: 

 

 

Vrijdag 15 januari: 

Tamtam nr. 2 verschijnt. 

Bezoek aan ‘de Spaanse meesters’  

in de Hermitage door de groepen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schilderij van Diego Velázquez de Silva  

(1599–1660) uit ongeveer 1616.  

(Hij was dus toen pas 17 jaar oud). 

 

Het was heel leuk. We hebben over de Spaanse meesters 

geleerd. We hebben in het atelier gewerkt en daar hebben 

we een portret van ons zelf getekend en we hebben schil-

derijen bekeken en we hebben veel over Spanje geleerd en 

we hebben zwaarden gezien en een pistool gezien en har-

nassen gezien. We mochten ook een portret natekenen en 

we hadden een zwaard nagetekend en een pistool gete-

kend en hoeden.     

 

Shane groep 5b 

 

 



Verjaardagen: 
 Januari 

 

Dag  Naam          Groep 

9  Sharad Kali   6A 
13  Chevelly Tempo  8A 
14  Jayla Ross   1/2B 

Berichten van de Brede 

School. 
Aanstaande maandag 11 januari 

start blok 2 van de Brede School. 

Als uw kind geplaatst is voor een 

activiteit, heeft hij/ zij daar de  

afgelopen week een plaatsingsbrief 

voor gekregen. 

 

Ook voor dit blok hadden we 

weer erg veel aanmeldingen voor 

bepaalde activiteiten. Vooral de 

activiteiten voor de groepen 2 en 

3 zaten snel vol, zo hadden we 

voor judo en karate meer dan 50 

inschrijvingen en 12 plekken.  

We kunnen dan ook niet anders, 

dan sommige kinderen te moeten 

teleurstellen.  

 

Voor de kinderen, die dus WEL 

een plek hebben gekregen, een  

dringende oproep om ELKE LES 

te komen. Als uw kind door  

omstandigheden een les afwezig 

is, meld dit dan tijdig bij juf  

Marjan.  

Wij hopen op een leerzaam,  

sportief en verbredend blok! 

 

Juf Karin, juf Marjan en juf Pauline 

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.  

Brede school ACTIVITEITEN BLOK 2 






