
Klassenouders 

 

Vandaag, vrijdag was de eerste klassenouder-

bijeenkomst. De klassenouders hebben een 

lijst met telefoonnummers en mailadressen van 

hun klas meegekregen.  Het was een goede 

bijeenkomst. De komende periode zullen de 

klassenouders in samenwerking met de leer-

krachten contact opnemen voor hulp bij activi-

teiten.  

Wij verheugen ons allen op een schooljaar met 

veel hulp van u, de ouder.  

 

Martine en José 

Agenda: 

 

Maandag 19 september: 
Zwemmen voor de groepen  5 

De tandarts is op school tot de herfst 

 

Dinsdag 20 september: 
12:30-13:15 Oude koor generale repetitie 

18:30-20:30 Optreden koor in de speelzaal 

 
Start Poetslessen van de tandarts in de klas 

 

Woensdag 21 september: 

 

Donderdag 22 september: 

 

 

Vrijdag 23 september: 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn weer aanwezig op basisschool de Tamboe-

rijn! Indien u vragen heeft over de gezondheid van 

het gebit van uw kind, loop na schooltijd gerust bij 

ons langs in het hoofdgebouw. 

 

Vanaf welke leeftijd kunt u met uw kind naar de 

tandarts?  

Uw kind kan vanaf 2-jarige leeftijd naar de tandarts. 

U krijgt dan tips en tricks om goed voor de mond-

gezondheid van uw kind te zorgen.  

 

Wilt u een afspraak met ons maken?  

Maak gebruik van het inschrijfformulier of maak 

telefonisch een afspraak via 020-6166332. 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 
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16 september 2016 

Schoolkoor “De Tamboerijn” treedt op! 

 
Aanstaande dinsdagavond 20 september gaat ons 

schoolkoor optreden in de speelzaal van de Tamboe-

rijn, en wel voor ouders, verzorgers,  verdere familie, 

vrienden, buren, enz. 

Vanaf januari is het koor al aan het oefenen voor een 

geweldige uitvoering. Het programma omvat 18 heel 

verschillende liedjes: Nederlandse, maar ook Suri-

naamse en zelfs een liedje uit Kenia. Ook heel bijzon-

der zijn de 5 liedjes uit de beginperiode van 

“Kinderen voor kinderen”, zoals: Op een onbewoond 

eiland, Meidengroep en Hahaha, je vader die is gek. 

Aan het eind van het optreden worden de kinderen 

gehuldigd en krijgen ze een mooi aandenken aan hun 

koorperiode. 

Niet alleen de ouders en familieleden van de koorkin-

deren zijn welkom op deze avond, ook ouders van 

kinderen uit andere groepen, oud-leerlingen, buurtbe-

woners en andere geïnteresseerden kunnen erbij zijn. 

Alleen: kinderen zonder begeleiding van een volwas-

sene hebben geen toegang. 

Kaarten (gratis) zijn vanaf nu verkrijgbaar bij juf Ann. 

De uitvoering begint om 19.00 uur in de speelzaal; 

vanaf 18.30 uur kunt u al naar binnen. 

Wij (het koor, meester Dick en meester Rob) wen-

sen u een fijne avond!! 



Verjaardagen: 

 

Dag Naam    Groep 

 
18  Shyron Poepon   3B  

18  Ameerah Shamlal   3B 1 

9  Victor Guanin Mendieta  3A  

19  Johannes Salvador   8A  

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.  

Buiten spelen in de zon groep 4 
 

Het was zo warm. We mochten de heel dag 

water drinken. We mochten met water spelen. 

Iedereen had het warm. Het zijn leuke warme 

dagen. We konden lekker buiten spelen. We 

blijven lekker buiten spelen en lekker lang. 

Anthony 4A. 

 

Het was warm. We moesten veel water drin-

ken. We gingen met water spelen. Ik ging buiten 

spelen. Het was leuk en ik heb genoten.  

Desharell 4A 

 

Ik ben Justin. Ik vond het gister heel erg leuk. 

Met de water en waterpistool en ik heb me leuk 

buik bruin laten worden. En we hebben ieder-

een nat gemaakt met water en het voelde ook 

lang, maar leuk. We hebben 2 uur lang met wa-

ter gespeeld en voor de rest was het leuk. 

Justin 4B 

 

Gister was er watergevecht en dat vond ik heel 

leuk wat ik heb gedaan is met water gespeeld. 

En ik had met waterpistolen gespeeld en water 

over me gegooid en gespeeld met me vriendin-

nen en dat was heel leuk en ik heb gezond in de 

zon en ik had met waterballonnen gespeeld. 

Jayla 4B 

 

 

‘Goed van start’  
 

De eerste klassenvergadering in groep 5B van juf  

Agnes: genotuleerd door Enza Braaf 

“Leven onder water” 

 

Groep 5a vertelt: 

 

‘We hebben allemaal proefjes gedaan met water. 

We moesten een poppetje met een krant onder 

water naar zijn huis brengen. Ze moesten droog 

blijven! Er was ook een huis met lampjes, dat we 

moesten vullen met water. De onderste lampen gin-

gen uit. Water en elektriciteit gaat NIET samen.  

We moesten ook zoet en zout water proeven en 

daarna de dieren bij het juiste water neerzetten.  

Er was ook een puzzel die je moest maken met ver-

schillende brillen. Er was één bril waar je niets door 

zag: je moest de puzzel VOELEN.  

We gingen een toren bouwen onder water,, dat was 

makkelijk.  

We gingen ook met muziekinstrumenten onder wa-

ter spelen en luisteren naar het geluid.  

 

Het was heel LEUK. Dank je wel! 

 

(voor foto’s zie pag. 3) 

 
 



Informeel leren: Wetenschap- en techniekdag voor de groepen 5, begeleid door studenten van de UpvA 

 

  


