
Schoolfoto’s bestellen tussen 1 en 14 juni. 

Op de brief die is meegegeven met de foto’s staat 

per ongeluk de verkeerde datum. Foto’s kunt u be-

stellen tussen vandaag en 14 juni. 

Agenda: 

Maandag 6 juni: 

 
Dinsdag 7 juni: 

groep 6/7 gaat naar het Concertgebouw 

De groepen 8 Praktijk Verkeersexamen. 

Woensdag 8 juni: 

Donderdag 9 juni: 

Vrijdag 10 juni 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam 

Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: 

de TamTam van 3 juni 2016 #36 

Uitleg TamTam: 
 

Dit is een lege TamTam. Je kan de tekstvakken in de TamTam slepen. Je kan de grootte aanpassen aan de hoeveelheid tekst. 

 

Er zijn 3 dingen die elke TamTam terug moeten komen. 

 

Titel: altijd gecentreerd boven in, verander de datum en het nummer rechts onderin de balk. 

Agenda: de agenda wordt ingevuld, plaats agenda is ergens op de voorpagina. 

Verjaardagen: De jarigen worden ingevuld. Deze kan op pagina 1 of 2 komen. Zorg voor een leuk plaatje erbij. 

 

Ouderbijdrage: 

Wanneer er uitstapjes op het programma staan, of 1x per maand het blokje ouderbijdrage. 

 

 

Plaatjes: 

Foto’s kan je invoegen door invoegen —> afbeelding —> uit bestand —> foto dubbelklik —> aanpassen aan grootte van de 

tekst pagina etc. 

 

Plaatjes kan je invoegen door invoegen —> afbeelding —> illustratie —> zoeken —> slepen. 

Je kan ook eigen plaatjes invoegen (zie foto’s), maar deze zorgen voor witte vakken en vlekken. (zie verschil hier rechts). 

Als het plaatje de tekst in de war schopt: klik op het plaatje —> hondje —>  transparant, of het plaatje kleiner maken. 

 

De TamTam moet in principe donderdag klaar zijn, de uiterste inleverdatum is vrijdag om 11.00 bij Milton. 
 

Lettertype: 

Gill Sans MT Grootte 11 

Titel= 12 dik 

 
Heb je dit gelezen???? Delete dan de plaatjes en deze tekst door ze 1x op de lijn te klikken en op delete te klik-

ken. 

Vandaag is het kleuterfeest. De voorbereiding door 

juf Mila zijn om 8.00 uur al in volle gang >>>>>>> 

Krentenbaard  

Krentenbaard (impetigo) is een besmettelijke infectie van de huid. 

Deze week bleek dat op school twee kinderen deze vervelende kinderziekte hebben. Krentenbaard is 

besmettelijk en duurt 1 tot 3 weken.  

De infectie zit meestal rond de neus of mond, maar kan op het hele lichaam voorkomen. Krentenbaard 

komt het meest voor bij kinderen onder de negen jaar, maar ook volwassenen kunnen het krijgen.  

Meer informatie: https://www.thuisarts.nl/krentenbaard/mijn-kind-heeft-krentenbaard  

In de Echo stond het volgende bericht: 

Zaterdag  4 juni:  uitje  voor kinderen en 

ouders  als je wilt weten hoe de tunnel 

op de A9 gebouwd wordt. 

 
Op zaterdag 4 juni stelt de bouwer van de A9,  de 

IXAS, de deuren open.   

Tussen 10.00 en 16.00 uur  kun je: 

-een wandeltocht maken over het bouwterrein 

-vragen stellen over de bouw van de tunnel 

-op de foto met een betonpomp, vrachtwagen of  

 Shovel 

-deelnemen aan een quiz en misschien een prijs  

 winnen. 

 

Gratis fietsenstalling en parkeren op Tafelbergweg 

45 bij het Logistiek Centrum van IXAS. Een pen-

delbus  rijdt gratis heen en weer naar de Krom-

wijkdreef.  

Veel plezier als je gaat! 

GEFELICITEERD 
 

 6 juni 

Ghelaysha Liesdek (11 jaar) - groep 7A 

Venitsha Lieverse (11 jaar) - groep 7A 

8 juni 

Layan Al-Mosul (9 jaar) - groep 5B 

Ageisha Dias (10 jaar) - groep 5B 

Solange van Kanten (8 jaar) - groep 4A 

9 juni 

Elijah Breidel (11 jaar) - groep 7B 

Rene Peters (13 jaar) - groep 7B 

Miriño Volney (6 jaar) - groep 1/2B 

10 juni 

Deshaun Berggraaf (6 jaar) - groep 1/2D 

Gichaira Esajas (12 jaar) - groep 8A 

Malyka Mohammad (8 jaar) - groep 4A 

Michael Nsiah (5 jaar) - groep 1/2B 

11 juni 

Queen Sheba Mensah (5 jaar) - groep 1/2F 

12 juni 

Hafsa M'Rabet (11 jaar) - groep 6/7 

Takhiya Rousdhy (8 jaar) - groep 3B 



Een ochtend naar Brinkie 
 

De kinderen van groep 1/2 D en 1/2 F gingen 

deze week naar de kinderboerderij. We hebben 

dieren gevoerd en kuikentjes op schoot gehad. 

Het was heel gezellig! Na lekker in de speeltuin 

gespeeld te hebben, zijn we weer naar school 

gewandeld. 

 

 

Ouderbijdrage   

U kunt de ouderbijdrage storten op NL 11 INGB 0002153804 

t.n.v. oudercommissie De Tamboerijn 

Reigersbos 301         1107 EZ Amsterdam 


