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Kunstschooldag voor groep 8 
Hallo ik ben Kevin                                                   

Ik vond het heel leuk om daar naar toe te gaan.                                                        

Maar het was veel lopen en bijna iedereen van 

mijn groepje was moe. Als eerste gingen we 

naar de Melkweg. Dat was leuk en  druk.  

Toen we daar waren vroegen ze wie goed kon 

dansen. Wij hadden Imara op getild en toen  

kozen ze haar, dat was wel leuk. Ze gingen  

dansen en zij was de beste en ze had nog ge-

wonnen ook. Wij gingen helemaal los. daarna 

gingen we naar Nemo dat was grappig en leuk. 

We gingen allerlei dingen doen, maar ook een 

paar dommen dingen. We gingen daarna naar 

een theater. Dat was echt leuk maar we kregen 

wel een beetje ruzie, want er waren jongens die 

irritant deden. Maar we hielden ons nog een 

beetje in. Maar het dansen was echt leuk.  

Daarna gingen we naar school en iedereen was 

moe van het lopen.   

Groetjes Kevin groep 8a 

Agenda 

 

Vrijdag 25 maart: 
Goede vrijdag, de school is gesloten. 
 

Maandag 28 maart:  

2e Paasdag. de school is gesloten. 

 

Dinsdag 29 maart: 

Groep 5 geen zwemles! 

 

Woensdag 30 maart:  

Voorleesontbijt 

 

Vrijdag 1 april: 

Tamtam nr. 29 verschijnt. 

Voorleesontbijt 

 
Op woensdag 30 maart is het weer zover: alle kin-

deren van de Tamboerijn krijgen een heerlijk ontbijt 

én er wordt voorgelezen! Alle juffen en meesters gaan 

dinsdag de tafels dekken en de klas mooi versieren.  

Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook erg belangrijk 

voor de ontwikkeling van kinderen. We hopen dat 

veel ouders, opa’s en oma’s, oudere broers en zussen 

de kinderen thuis ook voorlezen. Denkt u eraan dat 

de kinderen op woensdag thuis niet teveel eten, want 

op school beginnen we met een ontbijtje! 

 



Forensisch onderzoek op De Tam-

boerijn 
Hallo ik ben Inaysha en ik ben Nathean 

Wij hebben gisteren een les gemaakt over  

James Bond  

We gingen met stempels voor onze vingers  

we moesten met houtskool werken. 

Met een mak-up kwast en daar moesten wij 

het houtskool op doen. 

We moesten eerst in ons haar wrijven en  

daarna moesten we onze handen op een plastic  

beker zetten  en daarna moesten we het 

houtskool erop smeren. 

En we moesten onze vingers waar inkt  op zat 

op een blaadje zetten.  

En toen zag je je vinger afdruk. We moesten 

kijken welke vingerafdruk we hadden. 

Dat was het groetjes Inaysha en Nathean uit 

groep 5C 

Verjaardagen: Maart, Gefeliciteerd! 
 

25  Sami Abdulmahmoud  8B 

25  Deshae-lee cruden  1/2F 

25  Jayla Naarden   3B 

26  Shreya Chedi   1/2F 

26  Jose Muzo    1/2F 

26  Esther Mvemba   4A 

27  Elai Agu    4A 
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Kunstschooldag voor groep 8 deel 2 
Hallo, mijn naam is Wesley en ik zit in groep 8a bij  

meester Santoshi. We gingen vrijdag 18 maart naar 

Kunstschooldag. Het was heel leuk. We gingen als eerste 

naar de Melkweg en daarna gingen we naar Nemo en dat 

was heel leuk en daarna gingen we naar de Lamar  

theater en dat vond ik het leukste van alles. We waren 

bijna allemaal heel moe. We waren pas half 4 terug.  

En toen mochten we naar huis toe.  

Groetjes Wesley uit groep 8a 


