
Ieder kind een eigen boek 

 
De kinderen van groep 4 maken op dinsdag 16 

februari kennis met de politie. Want die komt 

dan met een echte politieauto op school! Elk kind 

in groep 4 krijgt van de agenten een eigen boek! 

Dat boek gaat over veiligheid in de eigen buurt.  

De kinderen mogen vragen stellen aan de politie 

en ze mogen misschien zelfs even in de politieauto  

kijken!  

Het gaat om een project van de stichting “Ieder 

kind een eigen boek”, een initiatief dat in Amster-

dam Zuidoost is ontstaan om de leesvaardigheid 

van jonge kinderen te bevorderen. 10% van de  

Nederlandse kinderen van 8 jaar loopt een leer-

achterstand op omdat ze niet kunnen lezen.  

Gelukkig kunnen de kinderen op de Tamboerijn 

allemaal wel lezen, maar het is heel belangrijk dat 

ze elke dag lezen en dat ze ontdekken dat lezen 

gewoon heel erg leuk is!  

De uitreiking van de boeken belooft een groot 

feest te worden. Het vindt op dinsdag 16  

februari plaats vanaf 12.30 uur in de speelzaal van 

de school. Ouders zijn van harte welkom om het 

feest mee te vieren.  

 

 

Agenda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 februari: Sami uit groep 8B leest 

voor in de OBA, Javaplein 2 om 13:00.  

Zaal open om 12:45. Zie pag. 2. 

 

Maandag 8 februari: 

Rapportgesprekken t/m 26 februari 

2e binnenles schooltuinen voor de groepen 6. 

Om 8:15 op school zijn! 

Dinsdag 9 februari: 

Rapportgesprekken t/m 26 februari 

De groepen 5 gaan zwemmen. 

 

Woensdag 10 februari: 

Rapportgesprekken t/m 26 februari 

 

Donderdag 11 februari: 

Rapportgesprekken t/m 26 februari 

 

Vrijdag 12 februari: 

Rapportgesprekken t/m 26 februari 

Les  over de Islam voor de groepen 6  

 

Tamtam nr. 23 verschijnt. 

 

 Heelys  
 

Op basisscholen zie je ze steeds meer: 'Heelys' 

of 'Wheelies'. Dat zijn schoenen met wieltjes eronder, 

waardoor je kunt lopen én skaten. Leuk, maar veel  

scholen vinden het gevaarlijk. Daarom zijn ze al op bijna 

de helft van de basisscholen in en 

rond Amsterdam verboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zien regelmatig kinderen met Heelys door de school 

gaan. Wij vinden dit gevaarlijke schoenen voor in de  

school . Daarom het verzoek om de Heelys thuis te  

laten.  

 

Alvast bedankt voor de medewerking! 
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         Laatste Voorronde Voorleeswedstrijd 

               voor de Amsterdamse Finale!!!! 

 

Op zaterdag 6 februari 2016 gaat  

Sami Abdulmahmoud uit groep 8B onze school 

vertegenwoordigen. 

Hij zit in de laatste voorronde voor de Amsterdamse 

Finale op 30 maart 2016.  

WAAR? OBA Javaplein 2, 1094 HW AMSTER-

DAM 

HOE LAAT? 13.00 uur.  

Zaal open: vanaf 12.45 uur.  

 

Van alle kandidaten, die meedoen, gaan er twee door 

naar de Amsterdamse Finale.  

 

Sami leest voor uit ‘Oorlogsgeheimen “ van Jacques 

Afsluiting thema Kleding 

  
In de peuter en kleutergroepen werken wij 

nu aan het thema Kleding. 

Op vrijdag 19 februari sluiten we dit thema af 

met een modeshow!! 

Wij gaan met de kinderen kleding maken van 

“waardeloos materiaal” en zullen de resulta-

ten showen op 19 februari. 

  

Wij willen u ook vragen om materiaal voor 

ons te verzamelen zoals lege toiletrolletjes, 

doppen, plastic, etc. dat wij kunnen gebruiken 

om kleding mee te maken. 

  

U komt toch ook kijken op vrijdag 19 

februari om 9.00 u in het speellokaal ? 

 

  Verjaardagen: 

Februari: 

 

Dag    Naam                      groep 

 
6  Giorgio de Winter  4B 

8  Quishaun Simson   8B 

9  Brent Addo    8B 

9  Jack/Jackie Manalo   1/2F 

10  Inesa Grevelt   1/2C 

10  Simit Kandel   4A 

10  Jaire Monkau   3B 

10  Harold Poeder   6/7 

10  Danilo Sabajo   4C 

11  Chinequa Leter   5A 

11  Yaella Sleur    5B 

12  Aicha Brewster   6/7 

12  Joaquin Rellum   4C 

12 Alicia Wallace   5C 

 
 
 


