
T-factor 

Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 opgelet! 

Jullie hebben allemaal een aanmeldingsformulier 

gekregen voor de T-factor. 

De laatste dag om het in te leveren is: 

Donderdag 10 maart 

Dus de donderdag na de vakantie!! 

Formulieren, die later worden ingeleverd,  

worden niet meer behandeld!! 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

de TamTam van 26 februari #nummer 25 

De verhaalsommen van groep 5C: 

 

Vierkant en cirkel hebben ruzie om wie het 

mooist is. Vierkant zegt :”dikzak, je weegt ge-

woon 46 kilo”. Cirkel zegt: “stil, want jij weegt 

47 kilo, dus……..”. Hoeveel kilo is dat meer? 

 

Freek Vonk heeft een slang gevonden . De slang 

vertelt een som: ‘Er zijn 67 slangen. Door elke 

slang word je 2 keer gebeten. Hoeveel keer 

word je gebeten?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loesje gaat op vakantie met haar ouders. 

Op 19 januari 2016 gaat ze op vakantie. 

Nu is het 15 februari 2016. 

Hoe lang is Loesje met haar ouders op 

vakantie geweest? 

 

Jop gaat vlees kopen bij de slager. Koopt hij 

vlees voor 10,99 bij de bakker, besluit hij een 

taart van 20,45 te kopen daarna naar de  

Groenteboer. Daar geeft hij 30,50 uit en hij 

koopt een nieuwe bril van 60,00.  

Hoeveel betaalde hij in totaal? 

 

 

Informatie over zwemles voor de groepen 5 

Er is geen zwemles op de volgende dagen: 

1 maart en 29 maart 

3 mei, 10 mei en 17 mei 

En er is afzwemmen op: 

19 april en 5 juli (dit is ook de laatste les!)   

 

Agenda 

 

Voorjaarsvakantie van 29 februari t/m 6 maart 

 

Maandag 7 maart: 

 
Dinsdag 8 maart:  

Groepen 4 gaan naar de Hermitage: 8:15 

op school. Vertrek uiterlijk om 8:30! 

Schoolzwemmen voor de groepen 5. 

 

Woensdag 9 maart: 

 

Donderdag 10 maart: 

 

Vrijdag 11 maart: Tamtam nr. 26 verschijnt. 

 

 

 
 



Verjaardagen: 
 

Dag     Naam   Groep 

 

Februari 

27  Kevin Soekhie  8A 
29  Elahjero van Loon  4B 
29  Cherilyn Struiken  5C 

 
Maart 

 
1  Nancy Rattu   8C 
1  Junaysha Williams  4B 
2  Kiyona Martis  8B 
2  Viresh Sheoratan  8A 
3  Jaddai Misiedjan  1/2C 
4  Soraychia Amouten  5B 
4  Chibueze Tese  6A 
5  Anna Acheampong  8B 
6  Jayson Agu   3B 
6  Raiyaan Koudjeti 6A 
9  Josiah Giancola  5B 
10 Ninor Amir   6A 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Mark als BHV-er 

(bedrijfshulpverlener) 

 

Na drie jaar heeft onze BHV een vestje.  

Altijd naar “de vestjes” luisteren!!!! 

De bedrijfshulpverleners in school zijn         

opgeleid zodat ze: 

  eerste hulp kunnen verlenen 

  brand kunnen bestrijden 

  kunnen reanimeren  

 collega's en bezoekers kunnen  

 evacueren 

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.  

Ouders, verzorgers, 
Uw mening over de school en het onderwijs telt 

mee.  

Beantwoord de Tevredenheidsenquete, dan weet 

de school wat zij kan verbeteren. 60 ouders van de 

380 hebben via de website al meegedaan, dank, 

dank, dank. 

Minstens 250 reacties zouden een ECHTE stem 

vormen in onze plannen. Laat die stem horen! 

Met de smartphone of op de computer kunt u naar 

de website www.devragenlijst.nl/kvpo Het wacht-

woord is in de email gestuurd kies dan voor 

‘inloggen’ en laat uw mening meetellen.  

................LAATSTE WEEKEND...................... 

Clyde en groep 6A aan het  

figuurzagen voor de schooltuinen: 

http://www.devragenlijst.nl/kvpo


 

De winnaars van ‘ Pimp je eigen ijsmuts’ zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thijs 4A, Esmee 5B, Shanti 7B, Hafza 6/7, 

Alicia 8, Lorenzo 8. 

Rap’s van groep 7B: 

 

Ik woonde in Hongarije. 

Wij bleven twee weken thuis. 

Maar toen gingen wij naar school. 

En ik dacht: ‘Ik voel me helemaal niet thuis’. 

Ik werd de hele tijd gepest. 

En het was echt niet best. 

Maar toen hield iemand me voor de gek. 

En toen sloeg ik hem op zijn bek. 

 

Rene 

 

Ik ben Berat. 

Ik hou van voetbal. 

Altijd geef ik hem een harde knal. 

Ik schiet hem altijd goed met hele hoge spoed. 

Iedereen duikt weg. 

En ik heb pech.  

Hij komt in mijn snoet. 

En dat is niet goed. 

 

Berat 

 

Vroege morgen, eet snel en ga dan naar school 

Later moet ik sporten en dat vind ik veel. 

Ik kan bijna nooit doen wat ik wil. 

Want mijn programma is vol. 

Maar als het kan, dan heb ik veel lol. 

Dit is mijn trek. 

 

Elijah 

 

 

 

Muziekles bij juf Pauline in groep 7B 

 

Rap, ook wel hiphop genaamd, heeft de 

volgende kenmerken: 

 Je praat swingend op muziek 

 Je praat een eind weg  

 Je gebruikt veel woorden 

 Je gebruikt rijmwoorden, ook mid-

denin de zin  

 Je gebruikt woorden die met  

 dezelfde letter beginnen  

 Je gebruikt woorden die  

     ongeveer hetzelfde klinken  

 

Je praat over wat je bezighoudt. 

Kijk maar eens wat kinderen van groep 

7 bezig houdt in de kolom hiernaast. 

 


