
Voorbereiden voor de T factor  

 

Hallo ik ben Layan ik ben 8 jaar oud en ik ben 

een van de deelnemers van de T factor en ik ga 

het liedje ‘Hello’ zingen van Adele.  Ik heb het 

liedje gekozen omdat ik het een leuk liedje vind 

en ik ga zingen omdat ik van zingen hou. 

 

Layan, groep 5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, ik ben Safora en ik ben 8 jaar en ga  

dansen op het liedje ‘Bet you can’t do it like 

me’ van Dlow. Ik hou van dansen. Ik dans ook 

bij Global Dance en ik doe ook mee aan de T 

factor. Ben ook een deelnemer. Ik hoop dat 

jullie mijn dans leuk vinden. Doei. 

 

Safora, groep 5B 
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Agenda 
Maandag  21 maart: 

Voorrondes voor de T factor voor de  

groepen  6, 7 en 8  

Groep 5A gym 

 

Dinsdag 22 maart: 

Groepen 5 Muziekgebouw aan ‘t IJ 

Zwemmen voor de groepen 5 

 

Woensdag 23 maart: 

Muziekles in de bovenbouw 

Voorrondes voor de T factor voor de  

groepen 3, 4 en 5 

 

Donderdag 24 

maart: 

 

factor Finale !!! 

 

 

Groep 3-4-5:  9.00-10.30 uur  

Groep 6-7-8:  12.00-13.30 uur  

Avond: optreden voor de ouders aanvang 19.00 
uur 
 

Tamtam nr. 28 verschijnt. 

 

Vrijdag 25 maart: 

Goede vrijdag: de school is gesloten. 

 

Maandag 28 maart:  

2e Paasdag: de school is ge-

sloten 

 

Het schoolfruit 

 

Het schoolfruit is elke week anders. 

We hebben deze week: kiwi, banaan en  

komkommer. 

Fruit is gezond en daarom eten we ook op school 

fruit. 

Eet zo veel fruit je wil!!!! 

 

Jade, 5B 

 

 

 

 



Verjaardagen: 

Maart 

 
Dag Naam    Groep 

 
20  Haley Kasanwirjo   4B 

22  Safora Durham   5B 

23  Aydin overloon   1/2E 

23  Shaili Ramdin   3B 

23  Berat Sener    7B 

24  Tarik Natoewal   8B 

 
 

Paastekening van Alexander Peters 

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.  

Pasen: 
 

Concertgebouw groepen 3 
 

Ik vond het leuk. We gingen meezingen met de liedjes 

die we hadden geleerd van de juf. Doortje was grappig. 

Ze zei dat er klopspoken waren maar dat is flauwekul 

zei die meneer. 

Jahiem groep 3b 

 

 

De voorstelling was leuk. Doortje had een heel klein 

huisje. De verhuizers waren grappig.. We hebben samen 

met Doortje de liedjes gezongen. 

Shaili groep 3b 


