
Gymnieuws 
Beste ouders, 

 

In de speelzaal zijn nieuwe, grote gymmaterialen aangeschaft die we afgelopen woensdag hebben uitgepro-

beerd! Met het nieuwe verrijdbare wandrek konden de kinderen super hoog (of juist niet) klimmen en op de 

speciale kleutertrampoline heel hoog springen. 

Ook waren er allemaal nieuwe jongleerspullen, waarmee de mooiste kunstjes zijn uitgehaald! 

 

We hopen hiermee veel nieuwe en spannende dingen te gaan leren tijdens de gymles. 

 

Groetjes van de kleutergymjuf Yalou  

 

Ander gymnieuws 

De vloer van de grote gymzaal  

wordt vervangen en totdat dat klaar is 

(ongeveer eind juni) wordt er buiten en  

 in de Mobiel gym gegeven. 

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 20 mei #nummer 34 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 23 mei:  

De schoolfotograaf komt op school.  

Het schema van de fotograaf staat op  

pag. 2. 

(vanaf 14:15 kunnen er foto’s gemaakt 

worden met kinderen, die niet op school 

zitten in de speelzaal).  

 

Dinsdag 24 mei:  

Verkeersexamen groepen 7 (zie pag. 3) 

 

De schoolfotograaf komt op school. 

Het schema van de fotograaf staat op  

pag. 2. 

 

(vanaf 14:15 kunnen er foto’s gemaakt 

worden met kinderen, die niet op school 

zitten in de speelzaal) 

 

Woensdag 25 mei:  

Groep 1/2 E naar de kinderboerderij 

 

Donderdag 26 mei: 

 

Vrijdag 27 mei: Tamtam nr. 35  

verschijnt. 

 



Verjaardagen: 
Dag  Naam    Groep 

 

21  Gurnoor Singh   8B  

22  Jesaja Babel    8B  

23  Daniella Kyei   5C  

24  Patriciano Blijleven  6A  

24  Jayden Notopawiro  8A  

24  Ernesto Vlaar   8B  

26  Jeneisha Mayland   8B  

26  Sabrina Sharaf   8B  

27  Emilia Angelova   1/2C  

27 Sanjana Gobind   6/7  

 

 

 

Schoolfotograaf 

 

Maandag worden door de schoolfotograaf foto’s in de speelzaal gemaakt van de groepen 3a, b en c. En 

voor de groepen 4a, 5c,  8 a, b en c. De voorschool gaat maandagochtend (Tamboerijn 3), dinsdagochtend 

(Tamboerijn 1) en dinsdagmiddag Tamboerijn 2) op de foto. 

 

Dinsdag worden door de schoolfotograaf foto’s in de speelzaal gemaakt van de groepen 1/2 a, b, c, d, e, f 

en van de groepen 4cen 4b, 5a, b en 7a, 7b en de groep 6/7. 

Beide dagen kunt u vanaf 14:15 uur foto’s laten maken van uw kinderen, die niet op school zitten samen 

met de kinderen die wel op school zitten.  

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.  

      Ajax Clinic op de Tamboerijn voor de groepen 7 



Kijk, hier is... - borden 

Dit zijn rechthoekige of vierkante, blauwe borden. 

De betekenis begint  met "Kijk, hier is...". 

Wat er te zien is, vertelt het teken in het bord.

  
 

 

Voorrangsborden 

De voorrangsborden gelden voor bestuurders, niet voor voet-

gangers. 

De borden vertellen wanneer je voorrang moet krijgen of voor-

rang moet geven.  

Weet je/u het nog? Je mag hier niet... - borden   

  

Dit zijn ronde borden met een rode rand. 

De betekenis begint met "Je mag hier niet...". 

Wat je niet mag, is te zien aan het teken in het bord.  

Je moet hier... - borden 

Dit zijn ronde blauwe borden.  

De betekenis begint met "Je moet hier...". 

Wat je moet, is te zien aan het teken in het bord.  

 

Pas op... - borden 

Dit zijn driehoekige borden (met de punt naar boven) met een rode 

rand. De betekenis begint met "Pas op, ...". Waarvoor je moet oppas-

sen, zie je aan het teken.  
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