
Zwemles 

 
Ik leer borstcrawl en rugslag. 

En kikkervoetjes en je leert op je rug te zwemmen. 

En ook op je buik en je leert onder water zwem-

men. En je leert dingen pakken onder water. 

En je leert voor in het diepen te zwemmen. 

En ik heb nog geen diploma maar ik hoop dat ik ze 

allemaal krijg. Er zit chloor in het water dus als je 

net onder water bent gegaan en als je der uit komt 

doen je ogen een beetje pijn maar het is wel leuk 

om te zwemmen. En je leert duiken om bandjes uit 

het water te pakken. 

En je gaat op de glijbaan. En je leert watertrappelen. 

En nog veel meer. Zo als met plankjes zwemmen. 

We spelen soms in het water dan gaan we met de 

bal spelen in het water. En ik zwem soms als een 

zeemeermin. 

Als het begint en als de onze namen worden  

genoemd. Als juf een naam noemt mag je in het  

water springen. 

 

Groetjes Inaysha, groep 5C 
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Muziekles 
 

Bij muziekles zingen we vaak goed op toon en 

we dansen heel erg veel . Maar eerst zingen 

we en dan pas gaan wij dansen. De juf praat 

met een microfoon zodat het wat harder 

klinkt als de kinderen praten. Heel veel kin-

deren vinden muziekles heel leuk. We doen 

vaak met een stokje een blokfluit na.  

De muziek-juf laat vaak gebouwen zien, zoals 

paleizen en  kastelen, omdat ze daarin vaak 

muziek maken.  

 

Groetjes Kyden 5a 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag 1 februari: 

 

 

Dinsdag 2 februari: 

De groepen 5 gaan naar zwemmen.  

 

 

Woensdag 3 februari: 

 

 

Donderdag 4 februari: 

 

 

Vrijdag 5 februari: 

Groepen 8 gaan wilgen knotten, Groep 8B 

moet om 8.15 op school zijn! De andere  

groepen 8 gaan later. 
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Stukje over schooltuinen gr. 6 

Wij  zijn maandag 11 januari met de klas naar schooltuinen gegaan. 

Er waren twee meesters. 

Ze gaan je vertellen. Je gaat dan opdrachten doen .  

De meesters gaan je ook vertellen hoe je een tuin moet planten . 

Dan krijg je een boekje waar je allemaal opdrachten in moet doen . 

En je hebt ook een buitenopdracht . 

Dit was mijn verhaal over schooltuinen. 

Groetjes Dennis Perrevoort. 

 

Wij gingen op maandag 11 januari naar de schooltuinen. 

De meester gaf ons les over planten en ook tuinen. 

Wij kregen een boekje waar in allemaal opdrachten in staan. 

En we moesten de opdrachten gaan maken. 

Bij sommige opdrachten moest je naar buiten gaan. 

Dit was mijn verhaal over schooltuinen. 

Groetjes Alysha Heinen. 

     

 Zoals jullie misschien al weten gingen de groepen 6 naar schooltuin Gaasperdam. Toen stond er een 

meester op ons te wachten. Meester Wim. Toen mocht je een plaats uitzoeken. En toen begon de 

schooltuin-les. We kregen allemaal een schooltuinboekje. En toen begonnen de opdrachten.  

Dat was mijn verhaal over de schooltuin. 

 

Groetjes Rachel Sarkodie en Luvario      

 

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.  

Wilgen knotten 
Een uitstapje voor de groepen 8, ieder op 

een ander moment! Groep 8B om 8:15 op 

school. Oude kleren en jas aan, schoenen of 

laarzen aan die vies mogen worden, hand-

schoenen aan en een lekkere warme das….. 

als het nodig is. Let dus op het weerbericht! 

Zorg dat je op tijd bent, want weg = weg! 

Voorlichtingsvideo Kernprocedure voor ouders 

en leerlingen van groep 8 

Op de website http://amsterdam.nl/

naardebrugklas staat sinds afgelopen vrijdag een 

voorlichtingsfilmpje over de overstap van PO naar VO.  

Interessant voor ouders en kinderen van de groepen 8.  

Veel kijkplezier!  

 

Verjaardagen: 

 
Januari 

 
Dag      Naam                         Groep 

 

31  Naomi Brontsema   8A 

31  Bettina Larbi    6/7 

 

Februari 

 

1  Chenayka Zandgrond   5C 

2  Jarysa Jong     6/7 

2  Natasha Ramsaran   4B 

3  Kjell Lema Medina   3C 

3 Jacy Visser     5B 
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