
Testlab 
 

Hallo ik ben Hayan uit Groep 7a. 

Onze school heeft mee gedaan met het testlab. Je 

leert heel veel creatieve mogelijkheden om te kij-

ken wat er in je eten zit en wat gezond is. Je leert 

hoeveel zuivel of vitamine C er in je drank of eten 

zit. Er zijn heel veel dingen die ik nog niet wist. Je 

kan kijken wat zout met je eten en met je lichaam 

doet. 

 

 

 

 

Testlab 

Op dinsdag 12 april ging mijn groep en ik testlab 

doen. Dat zijn dus proefjes en je kan er veel van 

leren. We moesten komkommer en banaanproefjes 

doen, ook met wortel. De wortel moesten we met 

olie en water in bekertjes doen. Bij de komkommer 

en de banaan moesten we er zout opdoen om te 

kijken uit welke er vocht uitkwam. We deden ook 

Betadine op de banaan en de komkommer, om te 

kijken welke ging verkleuren. Het was heel leuk om 

te doen. Ik heb veel geleerd. 

Groetjes, Ghelaysha 
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De BREDE SCHOOL. 

 

Vorige week hebben we, samen met ouders en  

verzorgers, blok 2 afgerond. De foto’s staan inmiddels op 

de website:  www.detamboerijn.com 

 

Op 17 mei starten we met blok 3. 

Dit blok bieden we veel afwisselende activiteiten aan, 

waarvan er een aantal buiten zullen zijn.  

Zoals de natuurclub, hutten bouwen en kano varen. 

 

Volgende week krijgen de kinderen de brieven met het 

overzicht aan activiteiten mee naar huis. 

Wij willen graag benadrukken goed te kijken naar de da-

gen waarop de activiteiten gegeven worden, want  

meedoen = alle keren komen! 

 

Het inschrijfformulier kan tot 26 april  

worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind of juf 

Marjan (administratie).  

 

AGENDA: 
 

 

Maandag 18 april: 

De groepen 6 gaan naar de schooltuinen 

 

Groep 5A gym! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste week schoolfruit 

Dinsdag 19 april: 

Afzwemmen groepen 5! 

 

 

Woensdag 20 april: 

 

 

Donderdag 21 april: 

 

 

Vrijdag 22 april: 

 

 

 

 



        Laatste week schoolfruit 

 

Aankomende week is de laatste levering van 

het schoolfruit. 

De kinderen hebben het afgelopen half jaar 

genoten van het aanbod in fruit en groente. 

Wij hopen dat u zelf door zult gaan met het 

meegeven van fruit en/of groente tijdens het 

tussendoortje op school. 

Verjaardagen April: 

 

 

Dag  Naam         Groep 

 

 
16  Sheraya Sno   4A 

18  Jillian Amzand   8A 

18  Jaelyn Emers   4C 

18  Nataly Leter   3A 

18  Victor Steele   7B 

18  Brentley Tejada Henriquez 1/2D 

18  Kevin Tuffour   6A 

20  Tremaine Nzila   1/2C 

22  Michellina Amankwah  1/2D 

22  Taciani Barbosa   1/2D 

22  Ticiano Barbosa   1/2C 

22  Amana Goelammohamed 8A 

22  Jahiem Groeizaam   3B 

 
 
 

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.  

Testlab 

Hallo, ik ben Thalia uit groep 7a. 

Op dinsdag 12 april heeft groep 7a het teslab 

gedaan. We deden proefjes zoals sap lab. 

Daar had je drie sappen en dan moest je kij-

ken in welke van de drie het meeste vitamine 

C zit. Dat moest je doen  door Betadine met 

allesbinder te mixen en dat deed je dan bij de 

drie sappen en welke sap het lichtste was 

daarin zat het meeste vitamine C.  

En dat was sinaasappelsap. Bij proef 2 waren 

er geraspte wortels en dat moest je bij wortel 

en olie of water doen. Met het water wordt 

het donker oranje en met olie licht oranje. Bij 

proef 3 moest je zout op komkommer en 

banaan doen en dat zout trekt het vocht uit 

komkommer. De laatste proef, proef 4, 

moest je Betadine op komkommer en banaan 

doen en welke verkleurt daar zit zetmeel in. 

En er zit zetmeel in banaan. Bedankt voor het 

lezen. 

Testlab 

 

Op dinsdag 12 april hebben we testlab gehad. De eerste 

test heet saplab. Benodigdheden: appelsap, sinaasappel-

sap en grapefruitsap. 100 ml water , allesbinder en  

Betadine. Mix 100 ml water met een theelepel allesbin-

der. Daarbij 10 druppels Betadine . Het goedje werd 

blauw. Daarvan een beetje in drie bekers. In het eerste 

bekertje een eetlepel appelsap, in de tweede een  

eetlepel sinaasappelsap de in derde een eetlepel grape-

fruitsap. Tot slot 5 minuten wachten. In het goedje dat 

het lichtste is zitten de meeste vitaminen. Proef 2 heet 

vitaminen + vet. Benodigd- heden: geraspte wortel, olie 

en water. Doe in twee bekertjes een eetlepel wortel en 

in een beker water, in de ander olie. Tot slot 5 minuten 

wachten. Het goedje met water is donker oranje en die 

met olie is licht oranje. Proef 3 is de pekel proef.  

Benodigdheden : zout, banaan en komkommer. Zet een 

theelepel zout op een plakje komkommer en banaan. 

Dan kan je zien dat zout vocht uit komkommer en  

banaan trekt . Tot slot proef 4. Het heet de zetmeel 

proef. Benodigdheden : 

banaan, komkommer en 

Betadine . Snij een plak-

je banaan en een plakje 

komkommer af. Doe 

drie druppels Betadine 

op de banaan en kom-

kommer. Als je ziet dat 

het verkleurt, dan zit er 

zetmeel in.  

Ik ben Challenger 

(groep 7A). Bedankt 

voor het lezen. 



Lentebloemen: de narcis, de tulp, de hyacint, de krokus, het madeliefje 
 

 

 


