
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Schelpjes’ en ‘Steentje’ van Ageisha, groep 5B 

Agenda: 
 

 

Maandag 14 maart:  

De groepen 3 gaan naar het Concertge-

bouw. 

 

Dinsdag 15 maart: 

De groepen 5 gaan zwemmen 

 

Woensdag 16 maart: 

 

Donderdag 17 maart: 

 

Vrijdag 18 maart: 

Tamtam nr. 27 verschijnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Lente’  tekeningen van groep 5B 

 
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 11 maart  #nummer 26 

NIEUWS VAN DE 
 

 

 

 

 

 

 

De datum van inleveren is gisteren gesloten! 

Alle kinderen die een aanmeldingsformulier  

hebben ingeleverd gaan optreden tijdens de  

voorronde ! 

Het rooster is als volgt: 

 

Maandag 21 maart : voorronde voor de groepen 

6-7-8 

Woensdag 23 maart : voorronde  voor de  

groepen 3-4-5 

Op donderdag 24 maart is de grote  

finale!! 

Dan treden de finalisten 3 keer op:’ s morgens 

’s, middags en ’s avonds ( voor de ouders). 

 

Veel succes ! 

 

Meester Rob de Jong 

Hermitage 
 

Alle groepen 4 gingen naar de Hermitage.  

We kregen een rondleiding van een meester.  

De moeder van Mellany en de vader van Kenya  

gingen als begeleiders mee. 

We hebben oude Spaanse schilderijen gezien. Het is 

heel mooi in de Hermitage. We mochten niets  

aanraken omdat alles daar kostbaar is. De Spaanse 

meesters konden goed schilderen. Alles ziet er nog 

gaaf uit. We gingen en kwamen met de metro 54.  

 

Groetjes van Tanicha en Malia, groep 4B. 

 

 

 

 



Verjaardagen: 

 
Maart 

 

Dag     Naam    Groep 

 

12  Mardenshia Baino   8B 

13  Noël Agésilas   6/7 

13  Samarjeet Singh   5A 

15  Jediael Konigferander  3A 

15  Lee-Ann Read   6A 

16  Joanna Hagenaar   3B 

17  Jay-don Boldewijn   3C 

17  Rish-ci-ell Boschman  5A 

17  Himesh Fonseka   5B 

17  Mirchaëlla Lambert  3A 

18 Jaïr Plet    7A 

 

 

 

 

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.  

 

Vervolg Hermitage 

 
Bij de Hermitage vond ik het heel leuk. Mees-

ter Peter heeft de groep waar ik in was goed 

begeleid. Ik heb een portret van mijn zelf  

gemaakt.  

 
Groetjes Abigail, gr. 4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekening van Abigail, groep 4B 

 

Vervolg Hermitage 

 
Ik vond het heel leuk bij Hermitage. Een 

meester genaamd Peter heeft ons een rond-

leiding langs alle Spaanse schilderijen gegeven. 

Daarna hebben wij een zelfportret gemaakt. 

 

Groetjes, Junaysha gr. 4B 

 

De Hermitage Amsterdam 
 

De groepen 4 zijn naar Hermitage geweest. 

We kregen les van juf Berdien en Meester 

Peter. We hebben leuke schilderijen van de 

Spaanse meesters bekeken. Veel standbeelden 

van vroeger gezien. We zijn glazen trappen op 

en af gegaan. Het leek wel het museum van 

van Gogh. 

Hahaha! Wij mochten niets aanraken. 

 

Groetjes van: Enza, Kenya en Precious.  

Groep 4B 



Verslag Tropenmuseum 

 

 

 

 
 

Met de groep Taal en Ouderbetrokkenheid van De Tam-

boerijn gingen we naar het Tropenmuseum. Voorafgaand was er 

een les over het Tropenmuseum: wat er te zien is, welke materi-

alen er worden gebruikt, welke verschillende culturen er te  

vinden zijn, enz. Alle cursisten hadden een voorwerp meegeno-

men, waar ze over vertelden. De ene had een prachtig gebor-

duurde sjaal uit India, de ander een schitterende ketting uit  

Nigeria.  

Iedereen vertelde waarom ze het voorwerp hadden meegeno-

men en welk verhaal er bij hoort. Een week later gingen we, met 

de voorwerpen, naar het museum. 

In het museum kregen we eerst thee/koffie aangeboden om  

kennis te maken met de rondleidster van het museum. Daarna 

gingen we het museum in en kwamen we langs verschillende  

landen. Zodra er iemand was, die ook uit dit land vandaan kwam 

en meer over de voorwerpen en de cultuur kon vertellen, werd 

er ruim aandacht aan haar verhaal geboden. Je mocht op dat  

moment ook het voorwerp die je had meegenomen laten zien. 

Zo kon er meer verteld worden over de cultuur/het land en de 

gewoontes. Dit maakte dat het museum en de voorwerpen, die 

er te zien waren, meer tot leven kwamen. Iedereen luisterde 

geboeid naar elkaar. Het was een rondleiding, waarin ruimte 

werd gegeven aan elkaar, om te vertellen over de eigen ervarin-

gen en de gewoontes van de verschillende culturen. De twee uur 

in het museum vlogen voorbij. Het was leerzaam om de verhalen 

van anderen te horen en de voorwerpen/klederdrachten erbij te 

zien. We hebben er erg van genoten! 

Josephine Vos Weeda 

Vervolg verslag Tropenmuseum: 

Stukjes van de ouders zelf: 

 

 

“Ik heb de Ghanese cultuur gezien. De traditionele kleding van Ghana is heel mooi. De gouden 

stoel van de koning, de kleding, de gouden schoenen en de parasol waren allemaal fantastisch. 

Ik vond het erg interessant om de geschiedenis van de culturen op de televisies daar te zien. 

Het gebouw van het Tropenmuseum was ook erg mooi. Het was een groot gebouw waar je 

ruim kon lopen en alles kon bekijken.” – Adjoa Appiah 

 

 

“Ik vond het museum heel leuk en informatief. Ik heb het feest van de koning gezien (in Afri-

ka), dat was nieuw voor mij. De koning heeft zoveel van goud: de kroon, de sieraden en zelfs 

de schoenen. Ook de Indiase kunst van de sjiieten vond ik bijzonder.” – Madiha Saleem 


