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Schoolkorfbaltoernooi 

Kort geleden heeft uw kind tijdens gym kennis 

gemaakt met de sport korfbal.  

 

Op woensdag 27 januari wordt er een school-

korfbaltoernooi georganiseerd voor kinderen 

van groep 4 tot en met 8.  

Als uw kind hieraan wil en mag deelnemen kan 

hij/zij zich inschrijven! 

Inschrijven kan via www.awdtv.nl/inschrijvenskb. 

 

Het toernooi zal starten om 15:00 en eindigen 

om ongeveer 18:00 in sporthal Gaasperdam.  

Voor het begeleiden van een team is de organi-

satie op zoek naar ouders die willen helpen. Je 

kunt bij de inschrijving aangeven of je zou wil-

len helpen.  

 

Leuk als er kinderen zijn van De Tamboerijn 

die mee willen doen aan het toernooi :) 

 

Agenda 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Maandag 25 januari: 

Schooltuinen voor de groepen 6  

Gym groep 5C  

 

Dinsdag 26 januari: 

De groepen 5 gaan naar zwemmen 

De groepen 8 gaan naar de OSB  

 

Woensdag 27 januari: 

Schoolwerkdag.  

De school is gesloten 

 

Donderdag 28 januari: 

Schoolwerkdag.  

De school is gesloten. 

 

Vrijdag 29 januari: 

De school is gewoon open 

Tamtam nr. 21 verschijnt 

 

 

Bezoek SGR van de groepen 8 
Zoals jullie weten was groep 8 van de Tamboerijn op bezoek 

bij de school SGR in  

Reigersbos. Het was heel leuk. We hadden allemaal activitei-

ten gedaan zoals gym,  

biologie , scheikunde en Engels. Het was  leuk, maar het leuk-

ste vond ik scheikunde, want daar mocht je zelf tandpasta ma-

ken en dat was heel leuk. Maar als u zelf daar naar toe wilt 

gaan kunt u ook gaan want er is zaterdag een open dag.  

Groetjes Marvel groep 8C      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek BMC van de groepen 8 
Zoals jullie weten is groep 8 naar Bindelmeer College (BMC) 

gegaan. We hadden daar de vakken : Technisch tekenen en 

Gym. Zelf vond ik Gym het leukste. We hadden er veel ple-

zier. Maar eerlijk gezegd zou ik niet naar die school willen. Ik 

voel me er niet fijn ofzo. Maar ja voor de rest was het wel te 

doen. Het zou leuk zijn als je naar de Open dag kan gaan dan 

kan je zelf zien wat je er van vind.  

 

Groetjes Nina groep 8C         

 

 

http://www.awdtv.nl/inschrijvenskb


Verjaardagen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dag Naam   Groep 

23  Yesser Kempe   6A 
23  Chantay Louisville   5C 
23  Malia Overloon   4B 
23  Amber Sandhu   5A 
23  Tanwir Sandhu   5B 
23  Bryseis verschage   1/2A 
24  Rishion Adjiembaks   1/2E 
26  Hayan Atif    7A 
26  Anggi Candamil   8A 
28  Jhanick Breidel   6A 
28  Sharik Mayers   1/2C 
28  Jenoah Waard   3A 
29  aneirys Flores   1/2C 
29  Juneirys Flores   1/2A 
29  Kiara Ralim    1/2A 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier alsnog de foto van de tandarts in de  

Onderbouw, die in de vorige Tamtam weg was 

gevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het koor is al aan het oefenen voor half mei in 

een verpleeghuis. In september komt de slot-

uitvoering in school! 

Vakantie in Suriname 

 

Hallo ik ben  Georginio uit 8c.                                                                  

Ik ben 6 januari uit suriname 

Gekomen. Het was heel leuk. 

Ik ben na heel veel plekken gegaan. 

In de stad en buiten de stad. Het was lekker 

warm. 

Soms een klein beetje regen maar ja. 

Ik heb in de regen gedoucht 

Ik ben naar Waterkant gegaan. 

Daar kan je in de avond heen. 

Heel leuk gezellig met je familie.  

Ik ben ook na blaka watra geweest. 

Dat is een zwembad, maar dan is dat water zwart. 

Ik heb daar ook een kleine hondje gekocht. 

Is heel schattig en lief. Ik heb met me vrienden 

daar buiten gespeeld. 

 

 

 






