
Voorleeswedstrijd in de OBA , kwart finale! 

Hoi ik ben Sami uit groep 8b en ik heb meege-

daan aan de kwartfinale van de voorleeswed-

strijd. Ik heb helaas niet gewonnen maar wat 

was het spannend. Juf  Annemiek, meester 

Santoshi en juf Anneke dachten/denken dat ik 

derde of vierde van de twaalf was maar ja er 

gaan er jammer genoeg maar 2 door en niet 3 

of 4. 

De zoon van een BN’er deed mee: Jan van 

Erven Dorens, de zoon van Beau van Erven 

Dorens. 

En nog een aantal flink andere goede voorle-

zende  kinderen. Ik moest als eerste, span-

nend! Maar uiteindelijk ben ik dus net niet 

door maar Lila Boer en Jan van Erven Dorens 

zijn door en het is niet erg dat ik niet door 

ben want ik stop zeker niet met lezen en voor 

ezen want het is super leuk en ik ben blij dat ik 

dit in het laatste jaar op de basisschool nog 

mee kon maken. En ik denk dat iedereen  van 

onze school de presentator wel kent hij was 

namelijk: mr. B! oftewel Martijn Donders.  

 

Groetjes Sami. 
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Agenda: 

 

Maandag 4 april: groep 5b gym 

 

Dinsdag 5 april: zwemmen 

 

Woensdag 6 april: 

8.45 Voorlichting van de tandarts voor groep 8B 

Hele dag: Referendum in de speelzaal. 

 

Donderdag 7 april: 

 

Vrijdag 8 april: 

 

Tamtam nr. 30 verschijnt. 

 

 

 

Hallo ik ben Alicia uit groep 8B. Ik en nog een paar 

andere kinderen waren mee naar de voorleeswed-

strijd. Ik vind dat Sami het heel goed deed. Het is 

echt jammer dat hij niet heeft gewonnen. We heb-

ben het wel leuk gehad .  

Groetjes Alicia 



De Kinderjury 

Hallo, ik ben Thalia uit groep  7A. Ik was een van de kinderjury 

van de T-factor 2016. Ik vond het heel leuk om kinderjury te zijn 

en om cijfers aan kinderen te geven. De eerste plaats is gewon-

nen door Tamari uit 3C. De publieksprijs werd gewonnen door 

Imara uit groep 8C. Op donderdag 24 maart in de avond kon je 

nog optreden voor de publieksprijs. Toen kwamen ook heel veel 

ouders kijken.  

De groeten zan Thalia. 

Verjaardagen:~ 

 

 

 

Hoera! Jullie zijn jarig!  

 

 

April 

 
2  Y'nuar Maria   3A 
2  Ishen Ramkisoen   5C 
4  Alicia Mijland   8B 
4  Naami Teclmariam Abay 1/2D 

Ouderbijdrage   
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O.v.v. de naam, achternaam en de klas van uw kind.  

 
Talenten met ideeën en lef, 

 

Wij waren zeer onder de indruk van de originaliteit, de diversiteit en de kwali-

teit van de optredens. Het publiek was het helemaal met ons eens en gaf gul 

applaus aan alle acts. Het kiezen van een winnaar was erg moeilijk en duurde 

daardoor langer dan gepland.  Wij hebben ervan genoten! 

         De Grote Jury 


