
 

 

 

 

 

 

Maandag 5 september: 

Start Taalklas TOB om 9.00 uur. 

Startbijeenkomst zwemouders 13.30 uur. 

 

Dinsdag 6 september: 

Oude koor repetitie van 12.30-13.15 uur. 

MR om 18.30 uur. 

 

Woensdag 7 september: 

Start bijeenkomst klassenouders van 9.00-10.00 

uur. 

Start leerlingenraad van 13.30-14.15 uur. 

 

Donderdag 8 september: 

Ouderochtend eten en drinken 8.45-9.45 op de 

Morijn. 

Ouderavond van17.00-19.00 uur. Informatie. 

 

Vrijdag 9 september: Tamtam nr. 2 verschijnt. 

 

 

Zwemlessen 

Maandag 5 september beginnen de zwemlessen. 
 

Om 14.00 vertrekken de kinderen van school en om 15.30 

uur zijn zij weer terug bij de school. De bus vertrekt om 

14:05.  

Ouders mogen hun kinderen ook meenemen vanaf het 

zwembad en kijken bij de zwemles kan ook. 

 

Alle  kinderen van groep 5A, B  en de niet gediplomeerde 

kinderen van groep 5C gaan zwemmen. De gediplomeerde 

kinderen van groep 5A en 5B tot aan de kerstvakantie. 

 

Dat betekent dat als uw kind al een diploma heeft èn in 

groep 5C zit gewoon tot 14.15 uur op school is. Vanaf  

januari 2017 kunnen de leerlingen met een zwemdiploma uit 

groep 5C mee naar schoolzwemmen. 

 

Meer informatie over het schoolzwemmen wordt binnen-

kort in de TamTam gezet en op de website van de school.  

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

de TamTam van 2 september #nummer 1 

MR oudergeleding, Oproep! 

 

Helaas gaan we afscheid nemen van Gina 

Eysbroek. Dit betekent dat de MR weer 

op zoek is naar een ouder voor in de ou-

dergeleding.  

 

Wilt u meepraten en meedenken over 

allerlei zaken bij ons op school? Dan is de 

MR misschien iets voor u.  

 

Aanmelding en informatie aanvraag kun-

nen bij de secretaris van de MR, Sander de 

Folter. (s.defolter@detamboerijn.nl). 

 

Bij meer dan 1 kandidaat zullen verkiezin-

gen worden gehouden. Als dit zo is hoort 

u hier later meer van. 

Ouders Gezocht voor de zwemlessen! 

Per groep zijn er twee ouders voor het begeleiden van het zwemmen nodig. We zijn al heel erg blij met de 

ouders, die zich al hebben aangemeld als begeleiding. Toch zijn wij nog op zoek naar begeleiding. 

Mocht u ook als begeleiding mee willen, zou u dat dan zo spoedig mogelijk willen doorge-

ven aan de leerkracht van uw kind? 

 

De zwembegeleiders willen wij op maandag 5 september om 13.30 graag ontvangen in de 

personeelsruimte om de gang van zaken met de begeleiding te bespreken.  

Deze bijeenkomst wordt geleid door José Bijl. 

Er mogen ook belangstellende ouders komen omdat reserve-begeleiding heel belangrijk is. Clyde gaat 

mee heen en terug met de bus.  



Verjaardagen  

September 
 

Dag Naam    Groep 

2  Amira Lahlou   6A  

5  Deshavainy Ignacio  4B  

5  Shifrah Luwedde   3B  

6  Chevanny Boldewijn  5A  

6  Sergio Guanin Mendieta  1/2F  

6  Jack Martosoedarmo  8B  

8  Rayano Lamp   1/2D  

9  Jesseline Amaning   3C  

9  Chayelle Blijleven   5B  

9  Avishkar Chedi   4A  

9  Emmilia Ekezie   7/8  

9  Siënna Josefina   3B  

9 Mohammed Malik   7A  

 

 

Archiefkast gratis op te halen 

 

Deze archiefkast (met twee sleuteltjes) is 

volgende week nog gratis op te halen op 

de Tamboerijn voor de liefhebber: 

 

 

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.  

 

Teamuitje Tamboerijn 
 

 


