
 

 
 

 

 

 

 

Maandag 16 mei: Tweede pinksterdag .  

De school is gesloten. 

 

Dinsdag 17 mei: er is geen zwemmen! 

Start Brede School. 

 

Woensdag 18 mei:  

Groep 1/2B gaat naar de kinderboerderij 

 

Donderdag 19 mei: 

Groep 1/2A gaat naar de kinderboerderij 

 

Vrijdag 20 mei: Tamtam nummer 34 verschijnt. 

 

Data schoolreisjes: 

 
De schoolreisjes komen er weer aan, ook dit jaar 

staan er weer leuke reisjes gepland.  

Voor de jongste kleuters betekent dit een feestdag 

op school. 

 

 
Vrijdag 3 juni - feestdag groep 1, groep 2 is deze 

dag vrij. 

 

Vrijdag 24 juni - schoolreis groep 3 + 4 

 

Maandag 4 juli -  schoolreis groep 5 + 6 

 

Vrijdag 8 juli -  schoolreis groep 2, groep 1 is deze 

dag vrij. 

 

Groep 2 is op 3 juni vrij en groep 1 op 8 juli, als u 

geen opvang voor uw kind kunt regelen op de be-

treffende dag mag uw kind naar school, maar 

wordt dan in een andere groep geplaatst. 

 

Zorgt u ervoor dat de gehele ouderbijdrage 

moet zijn betaald voordat de groepen weg-

gaan!! 

 

U kunt het bedrag contant betalen bij de 

administratie of overmaken op giro NL 11 

INGB 0002153804 onder vermelding van de 

naam, achternaam en groep van uw kind. 

 

 

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 13 mei  

#nummer 33 

Lentewandeling van de onderbouw 

 

 
 

 

Nieuws van de Brede School. 
 

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest 

om alle kinderen die zich hadden ingeschreven te 

plaatsen. We hadden meer dan 500 inschrijvingen 

en hebben met een aantal activiteiten  

moeten schuiven om zoveel mogelijk kinderen te 

plaatsen. 

 

Aankomende dinsdag (17 mei) starten de eerste 

activiteiten. De groepen 2 en 3 zullen naar de 

activiteiten gebracht worden.  

 

De activiteiten zijn van 14.20 uur tot 15.20 uur. 

Wilt u ervoor zorgen dat u, als u uw kind komt 

ophalen, op tijd bij de activiteit bent?  

 

Wij hopen op een leerzaam en creatief blok! 

 

Voor vragen kunt u terecht bij Marjan, Karin en 

Pauline. 



Verjaardagen: 
 

Dag  Naam   Groep 

 

13  Djairen Allen   1/2C  

13  Mike Medica   7B  

14  Tiara Hunte   6/7  

16  Taha Preudhomme  1/2B  

17  Solisa Julen    6/7  

17  Amin Wallerlei   7B  

18  Deshayn Cruden   1/2D  

19  Ocean Kuster   7A  

19 Jazz Ramdhan   3A  

 

 

 

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.  

Data: 2, 23, 30 juni en 7 juli 

Tijd: 8.45 u – 11.45 u 

Waar: in de “Morijn”  (gebouwtje naast de de-

pendance van de Tamboerijn) 

Voor wie: peuter- en kleuterouders,  

aanmelden bij juf Lia 

 

 

 

Op school hebben we Verteltassen: prachtige, 

kleurrijke tassen met boeken, cd’s, spelletjes, attri-

buten en knuffels. De Verteltassen zijn door ou-

ders van school gemaakt!  

Maar wat kun je doen met deze tassen? 

Dit gaan we leren tijdens de oudercursus. 

Het worden gezellige  en leerzame bijeenkomsten, 

waarin  we veel kunnen uitwisselen en van elkaar 

kunnen leren.  

We gaan spelletjes spelen, dvd filmpjes bekijken 

en met elkaar praten en oefenen. 

 Je krijgt veel tips en ideeën voor thuis.  

 

De cursus wordt gegeven door een docent van het 

Kenniscentrum Verteltassen. 

Alle ouders die deelnemen krijgen aan het einde 

van de cursus een certificaat.  

 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!! 

 

 

OUDERCURSUS TAALSTIMULERING 

EN DE VERTELTASSEN  

 

 

 

 

Waar gaat de cursus over? 

Wat zit er in de Verteltas en waarom? 

Hoe kun je bijdragen aan de schoolprestaties van je 

kind?  

Gebruik je alle materialen uit de Verteltas?  

Hoe stimuleer je met de Verteltassen de woorden-

schat en de taal van je kind? 

Wat voor houvast biedt de Verteltas bij tweetaligheid? 

 

 


