
Voorronde voorleeswedstrijd GEWONNEN door  

SAMI, uit groep 8B van OBS De Tamboerijn 

en Jerry van OBS De Ark.  

 

Afgelopen zaterdag heeft Sami onze school vertegenwoordigd 

voor de voorleeswedstrijd. We zijn eerst allemaal naar de 

OBA op het Javaplein gegaan en toen bleek dat de voorronde 

in Reigersbos was. De wedstrijd begon dus 45 minuten later. 

De 10 kandidaten, 5 jongens en 5 meisjes hebben zich, totdat 

iedereen er was, vermaakt met Martijn Donders als presenta-

tor. De jury bestond uit Nienke van de bibliotheek Reigers-

bos, een oud leerkracht Joan en het Ministerie van Onderwijs  

werd vertegenwoordigd door Mark.   

De kwaliteit van het voorlezen was dit jaar onder de jongens 

erg hoog. De een las rustig voor, de andere had een mooie 

articulatie, de volgende gebruikte een goede intonatie.  

Jerry blonk uit in de goede start en het rustig voorlezen van 

het fragment uit het boek “De gebroeders Leeuwenhart”.  

Sami blonk uit in zijn intro, de opbouw en de beleving. Houd 

dit vast, Sami !  

Je mag de volgende ronde weer dit fragment voorlezen, daar-

na moet er een ander fragment gekozen worden.  

 

De volgende ronde is op 30 maart in de OBA  

Amsterdam.  
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Maandag 15 februari: 

 

Dinsdag 16 februari: 
12:30: De politie komt op school 

voor de groepen 4! Zie ieder kind 

een eigen boek. Ouders zijn van 

harte welkom. 

 

De groepen 5 gaan zwemmen. 

Voorlichting groep 8B over 

‘Sexting en grooming’. 

 

Woensdag 17 februari: 

 

Donderdag 18 februari: 

Ouderavond groepen 8 in het 

OKC centrum. 18.00-19.30. 

Onderwerp: ‘Sexting en grooming’.  
 

Vrijdag 19 februari:     

9.00 u modeshow peuters en  

kleuters. 
Tamtam nr. 24 verschijnt. 

Ieder kind een eigen boek 

 
Weet u het nog? 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 we 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.  

 



Uitnodiging modeshow peuters en  

kleuters 

 
Komt u ook kijken naar de modeshow op  

Vrijdag 19 februari. 

Om 9.00 u bent u welkom in het speellokaal om 

te kijken naar de modeshow ter afsluiting van het 

thema ‘Kleding’. 

 

Alle peuters en kleuters showen dan hun zelf  

gemaakte kleding!! 

 

U komt toch ook!? 

 

 

 De Tamboerijn 

De grote Tevredenheidsenquête februari 2016 

 

Op De Tamboerijn, vindt vanaf  

maandag 15 februari een onderzoek plaats naar 

de kwaliteit van de school en de tevredenheid van  

management, ouders, medewerkers én leerlingen 

hierover.  

 

Waarom? 
Het is heel belangrijk dat iedereen zijn mening geeft 

want dan weten wij  wat wij gezamenlijk vinden van 

de school.  

De school weet dan wat we goed doen maar ook 

wat we moeten verbeteren op De Tamboerijn.  

 

De resultaten 

Wij zullen de resultaten in maart bespreken met de 

Medezeggenschapsraad en de leerlingenraad. En via 

de TamTam zult u ook op de hoogte worden ge-

bracht van de uitkomst. 

 

Hoe werkt het? 

Iedereen krijgt een vragenlijst. Het invullen van de 

vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Op de vol-

gende pagina staat hoe dat precies zal gaan.  

 

Wij roepen u allen op om de enquête in te vullen en 

danken u alvast voor uw inbreng. 

 

Martine Nieuwstad en José Bijl  

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.  

Er zijn weer veel gevonden voorwerpen bij 

de Administratie. 

Verjaardagen: 

Februari 

 

Dag   Naam   Groep 

 
13  Inaysha Goelmohamed  5C 

13  Damian Thakoersingh  7A 

14  Gwendolyn Esajas   4A 

14  Nazira Koampah   7B 

14  Jay-jay Oruru   1/2E 

15  Demi-ann Belliot   1/2B 

15  Jayden Lieuw-A-Soe  1/2F 

15  Shamaey Niekoop   1/2F 

15  Nathaniël Peters   5A 

17  Mohammed Abbas  5B 

19  Jay-Don Linger   8B 

19 Precious Osei   4B 

 

 



English speaking Parents 

 

Your opinion on school matters to us. It can help us improve the quality of the school and the education that we provide. Therefore 

we are organising a satisfaction survey and cordially invite you to participate in this.   

On paper 

A paper questionnaire in English is to be obtained at the reception of De Tamboerijn  (Ann or Marjan).  

Voor leerlingen 

 

De enquête, hoe werkt het? 

De leerlingen kunnen  

de enquête vanaf maandag onder 

schooltijd invullen via de computer 

op school.  

 

Voor ouders 

 

De Tevrendenheidsenquête  

Hoe werkt het? 

 Op de computer thuis. 

U ontvangt per gezin één e-mail 

met een inlogcode. 

 U kunt de enquête op de 

computer op school invul-

len, bijvoorbeeld voor of na 

het oudergesprek. In de per-

soneelsruimte op school 

staan twee computers klaar 

die u hiervoor kunt gebrui-

ken. 

 Op papier 

U kunt bij de administratie, bij Ann 

of Marjan,  een papieren enquête 

halen en weer inleveren. 

 

 

De leerlingenraad 
 

De leerlingenraad is donder-

dag 4 en 11 maart bij elkaar 

gekomen.  Op de foto hier-

naast worden de  

kernwaarden van de school 

besproken.  

De komende weken helpt de 

leerlingenraad  mee om de 

Tevredenheidsenquête on-

der de aandacht te brengen.  
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