
Online 

Vrijdag om 15.30 waren wijn weer ’online’. Een 

storing die de hele dag heeft geduurd maakte het 

werk op school net zoals vroeger en niets geen 

digibord of computer aan.  En nu wij toch over 

digiborden praten: Binnenkort krijgen alle groe-

pen een nieuw digibord dat echt goed zichtbaar is 

voor iedereen. 

   Nog niet hersteld 

Karin Veltman, de gymjuf, heeft een paar weken 

geleden een kop-staart botsing gehad. Hiervan is 

zij herstellende. Helaas gaat het niet zo snel als zij 

wil. Wij zoeken naar oplossingen maar hebben 

geen vervanger kunnen vinden. Voorlopig  zullen 

we nog even moeten wachten met de gymlessen.  

 

Agenda: 
 

 

Maandag 3 oktober: 

9:30-13:00 Jump-in interviews 

Lattoets groep 8 

 

Dinsdag 4 oktober: 

 

Woensdag 5 oktober: 

Start kinderboekenweek (door groep 8) 

Dag van de leraar 

 

Donderdag 6 oktober: 

9:30-13:00 Jump-in interviews 

11:00-15:00 Boekenmarkt  

Verkoop kinderboeken 11.00—15.00 uur 

 

Vrijdag 7 oktober: 

 

9:30-13:00 Jump-in interviews 

Martijn Donders op de Tamboerijn: 

“Meneer B blijft altijd jong!” 

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  
30 september 2016 
#nummer 5 

Kinderboekenweek 
 

A.s. woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek.  

Op honderden scholen staat het thema van de  

Kinderboekenweek – Voor altijd jong – centraal.  

 

Op het Kinderboekenbal, dinsdagavond 4 oktober, 

wordt bekendgemaakt welke kinderboekenauteur de 

Gouden Griffel 2016 wint. De Gouden Griffel wordt 

sinds 1971 uitgereikt voor het best geschreven kinder-

boek van het afgelopen jaar.  

De Penseeljury heeft het prentenboek Lettersoep van 

illustrator en auteur Harriët van Reek (Querido Kinder-

boeken) bekroond met het Gouden Penseel, de prijs 

voor het best geïllustreerde kinderboek van het afgelo-

pen jaar dat in Nederland is uitgegeven. Het Gulden 

Palet, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek 

van buitenlandse origine, is gewonnen door de Noorse 

illustrator Øyvind Torseter met Het gat (De Harmonie).  
6 oktober is de boekenmarkt! 

 
Lezen is belangrijk en hartstikke leuk! En wat is 

leuker en fijner dan je eigen, nieuwe kinderboek?  

Op donderdag 6 oktober vindt in de speelzaal van 

de Tamboerijn de grote boekenmarkt plaats.  

In samenwerking met Kinderboekwinkel De Klei-

ne Prins in Weesp kunt u daar de mooiste, span-

nendste, leerzaamste en grappigste boeken voor 

uw kinderen kopen. De boekenmarkt vindt plaats 

tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Als u zelf niet kunt 

komen, kunt u uw kind ook geld meegeven om 

een boek te kopen. Wij zorgen op school ervoor 

dat uw kind daarin begeleid wordt. U steunt de 

schoolbibliotheek ook, want een deel van de op-

brengst komt ten goede aan onze bieb! 



 

Verjaardagen 

 

Oktober 

 
Dag    Naam      Groep 

 

1  Cameron Naarden    3A  

3  Jahzinio Obergh     3B  

4  Rigiovanselo Leons    1/2A  

4  Javier de Mee 3A 4 Elgin Peña   5B  

5  Farah Gill 1/2C 5 Ramzija Hadi   7A  

5  Sahifa Zahra     5A  

6  Nicole Groenewegen    8A  

6 Noor Singhu    6B  

 

 

 

 

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.  

Herfstwandeling 
 

Ook op 13 oktober gaan de peuters en 

de kleuters een herfstwandeling  

maken. Voor deze wandeling hebben we 

veel ouders nodig die de kinderen 

kunnen begeleiden. Wij (leerkrachten 

en de OCF) zullen het heel erg appreci-

ëren als meer ouders zich op kunnen  

geven voor deze leuke activiteit. 

Hartelijke dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Sarah A. Larbi 

Oudercontactmedewerker 

  

aanwezig;  maandag, woensdag, donderdag 

en vrijdag 

Harriët Freezerstraat 119b  

1103 JP Amsterdam  

  

Telefoon: 020 5696 867 

Mobiel: 06-221-33-841 

E-mail: s.larbi@swazoom.nl 

Website: www.swazoom.nl 

Schooltuinen groep 7 
 

 -Het maken van de soep 

Maandag 26 september heeft  groep 7 soep gemaakt. 

We deden het in groepjes van twee, ieder had zijn 

eigen taak. 

Sommige maakten pompoen en de ander bijv. krui-

denboter. Als je klaar was met je taak ging het in de 

soeppan, en werd het klaargemaakt. Aan het einde 

kreeg ieder een kommetje met soep en brood.  De 

soep was erg lekker!! 

 

 

-Het maken van de kruidenboter 

Een paar jongens uit groep 7 hebben kruidenboter 

gemaakt. 

De ingrediënten waren: boter, selderij, uien, kruiden, 

knoflook en brood. 

We smeerden het kruidenboter op het brood. En 

dat hadden we in de soep gezet en opgegeten.   

 
 

Geschreven door: Aicha Chenella en Harold  
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Herfstwandeling groep 1/2 
 

 

 


