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T FACTOR!! 

De T factor komt eraan. 

Het is alweer bijna maart  en dat betekent: 

T-factor maand. Op donderdag  24  maart zullen we weten, 

wie de T-factor gewonnen heeft.. 

Wil jij meedoen? Lees dan het volgende aandachtig door: 

Wie mogen er meedoen? 

Alle kinderen van de Tamboerijn van groep 3 t/m 8. Alleen: je 

mag je maar een keer opgeven ( dus niet samen met iemand en 

dan ook nog een keer alleen). 

Wat mag je doen? 

Eigenlijk alles, wat leuk is om naar te kijken en/of luisteren. Dus 

zingen (soundmix of playback) dansen ( alleen of met een 

groepjes) toneelspelen, jongleren, goochelen, acrobatiek, een 

instrument bespelen enz. Let op twee dingen: je “act” mag niet 

langer duren dan 3 minuten( korter mag wel) en het mag niet 

ordinair zijn: b.v. rappers gebruiken nog wel eens schunnige 

taal. Dat is natuurlijk niet toegestaan. 

Hoe kun je je opgeven? 

Gisteren is meester Rob de Jong langs geweest met een  

aanmeldingsformulier. Dat vul je in. Als je een act met een 

groepje doet, is een formulier voldoende. Dat lever je in bij je 

meester of juf. 

De uiterste inleverdatum is donderdag 10 maart. 

Wat doe je daarna? 

Oefenen, oefenen, oefenen. Ben je met een groepje spreek dan 

thuis bij iemand af. En dan doe je daarna mee in de voorronde, 

want alleen de besten komen in de finale. Wie ??? Daar hebben 

we de jury voor. 

En verder??? 

Nou dat was een heel verhaal. Wil je nog iets weten? Vraag het 

je meester of juf, die weten er alles van. veel plezier met oefe-

nen en maak je act zo mooi of leuk mogelijk. Veel succes. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

 

Ouders! Verzorgers! 

Doe mee met  het grote tevreden-

heidsonderzoek op de Tamboerijn! 

Hoe? 

Op de computer thuis 
Op de computer in de  

personeelsruimte (op school) 

Op papier 

U kunt bij de administratie een pa-

pieren enquête halen en weer inleve-

ren. 

English Questionnaire On paper 

An paper questionnaire is to be ob-

tained at the reception  (ask Ann or 

Marjan).  

     

 Vragen? 

 

Vraag het de administratie,  de leerkracht 

of José Bijl. 

 

 

Agenda: 

 

 
 

Maandag 22 februari: 

Groep 5A heet gym 

 

Dinsdag 23 februari: 

De groepen 5 gaan zwemmen. 

 

Woensdag 24 februari: 

 

Donderdag 25 februari: 

 

Vrijdag 26 februari: 

 

Tamtam nr. 25 verschijnt en de voorjaars- 

vakantie begint (t/m 6 maart). 

 

Nog 1 week! 

Het onder-

zoek naar de 

tevredenheid. 



Verjaardagen: 
 

Februari 

 

Dag   Naam                   Groep 

 

20  Mansur Koampah    5B 

20  Myson Lo-A-Njoe    5B 

20  Alyssa Lute     5B 

20  Amy Lute     5A 

21  Rugero Brashuis    7B 

21  Djemairo Zweden    6A 

26  Charita Brewster    4A 

26  Tiony Chesnot    8A 

26  Elias Guanin Mendieta   3B 

26  Madelief Vermeulen   5C 

26  Danytsha Zandgrond   8B 
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O.v.v. de naam, achternaam en de klas van uw kind.  

Ieder kind een eigen boek  

een groot succes! 
 

Afgelopen dinsdag ontvingen de leerlingen van de groepen 4 hun eigen boek: “De gestolen 

beker”. Het boek gaat over veiligheid in de eigen buurt en het bijzondere is, dat de kinderen 

en hun vriendjes en vriendinnetjes zelf de hoofdrol spelen! 

De stichting “Ieder kind een eigen boek” is begonnen als initiatief van buurtbewoners uit 

Gein in Amsterdam Zuidoost. Het project is inmiddels ook in andere buurten en steden een 

groot succes.  

Tot groot plezier van de kinderen kwamen twee echte politieagenten op bezoek. Uit  

elke groep 4 las een leerling een stukje voor en er mochten ook vragen gesteld worden. Een 

paar vragen waren: “Waarom bent u bij de politie gegaan?”, “Moet u veel trainen om fit te 

blijven?” en “Hoeveel kanonnen heeft u in uw pistool?” De agenten gaven op elke vraag ant-

woord en werden tot slot door alle kinderen toegezongen.  

Het was een groot feest. De speelzaal van de Tamboerijn zag er schitterend uit, vooral door 

de hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Ook juf Anneke was weer van de partij: zij 

presenteerde het festijn met veel plezier. 

Tot slot mochten de kinderen nog even naar de politieauto kijken. Sommige kinderen moch-

ten zelfs even achter het stuur zitten en de sirene laten horen! 

Het mooiste moment was toch wel de uitreiking van de boeken aan de kinderen. Ze begon-

nen meteen in hun boek te lezen!  

We hopen volgend jaar weer mee te doen met dit mooie project! 

 

 

 

 



 

 

 

Lengtes meten 

 
Op 18 februari hebben we in groep 5a 

ons opgemeten. We hebben foto's  ge-

maakt buiten de klas . En we gingen  van  

klein naar groot staan in de  rij. En we 

wensen jullie een fijne dag.  

Groetjes van Chinegua en Ashley.  

Oja en doe jullie je best op school.  


