
Voorleeswedstrijd woensdag 9 november 

 
Komt dat zien en vooral LUISTEREN. 

  

De kinderen van de midden– en bovenbouw hebben al 

voorrondes in de klas gehad. Wat was dat spannend.  

En volgende week is het eindelijk zover. Als jij mee 

mag doen, blijf oefenen: 

jezelf voorstellen, uit welke groep je komt, welk boek 

je gekozen hebt en waarom, de auteur en illustrator 

en dan waar het boek over gaat. Tenslotte lees je nog 

een stuk voor. Het mag echt niet langer duren dan 5 

minuten. 

Kijk af en toe in de zaal, gebruik geen stemmetjes, lees 

‘gewoon’ echt voor. 

 

Ouders kom vooral kijken naar de kinderen, het is 

echt leuk.  

Agenda: 

 
Maandag 7 november: 

Eerste levering schoolfruit 

Zwemmen voor de groepen 5 
Inloopgesprekken tot 16:30  

 

Dinsdag 8 november: 

Inloopgesprekken tot 16:30  

 

Woensdag 9 november: 

Inloopgesprekken tot 16:30  

 

!!Voorleeswedstrijd!! 

 9.30 uur - 10.30 uur Bovenbouw 

12:00 uur - 13:00 uur Middenbouw 

 

Donderdag 10 november: 

Inloopgesprekken tot 16:30  

 

Vrijdag 11 november: 

Ouderochtend “sociale media” in okc 

Lampionnenoptocht peuters en kleuters 

Inloopgesprekken tot 16:30  
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Wat  is een inloopgesprek? 

 

Bij een inloopgesprek wordt er geen rapport 
meegegeven.  
Er komen verschillende onderwerpen aan de 
orde, zoals: Hoe doet uw kind het op school? 
Hoe gedraagt uw kind zich? Is er goed contact 
met medeleerlingen, met de leerkrachten?  
 
De rol van ouders en leerkrachten is ook: luis-
teren, vragen, motiveren, stimuleren en er sa-
men voor zorgen dat uw kind zich goed ontwik-
kelt, met plezier naar school gaat en zich aan 
de gemaakte afspraken houdt.    
 
De procedure is als volgt:  
De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 zijn ALTIJD 
aanwezig bij het inloop- en rapport gesprek. Bij 
de andere leerjaren worden kinderen of door 
de ouders of door de leerkracht uitgenodigd.  
Inloopgesprekken zijn van  31 tot en met 18 
november. 
 
 
 

Martine Nieuwstad en José Bijl 

 



Hermitage Amsterdam 
De groepen 5 gingen naar de Her-

mitage Amsterdam. We vertrokken 

met de metro. Het was heel leuk 

en leerzaam. Het ging over Cathari-

na en Peter. Catharina trouwde 

met Peter. Zij werd de machtigste 

prinses. Wij mochten Catharina en 

haar rijkdom knutselen.  

 

Groetjes!: Christel, Majdoulin en 

Chayelle  groep 5B 

Hermitage Amsterdam 
De groepen 5 zijn naar Hermitage 

geweest. Wij vonden het heel leuk. 

Wij waren in groepen verdeeld. 

We hebben geleerd over Catharina 

de Groote. Eigenlijk is haar echte 

naam: Sophia, als ze in Rusland aan-

komt krijgt ze een Rusichiche 

naam: Catharina 

 

Groetjes: Enza, Haley, Precious 

groep 5B 

De Hermitage Amsterdam 
We hebben kennis gemaakt met Cathari-

na de Groote. We hebben heel veel ge-

zien van Catharina de Groote. We heb-

ben ook onze eigen kunstwerken gemaakt 

en we hebben ook Catharina’s jurken ge-

zien en we moesten ook een sieraad na-

maken. We moesten ons kunstwerk ook 

laten zien aan de kinderen en de juf heeft 

ons geleerd hoe je met een waaier kan 

laten zien dat je verliefd bent.  

 

Tanicha en Malaia  groep 5B 

Hermitage Amsterdam 
De groepen 5 zijn weer naar Her-

mitage geweest. Het was erg leuk. 

Het ging over Catharina de Groo-

te. Wij hebben heel veel mooie 

dingen gezien en ook nagedaan zo-

als een koortje maken van jezelf of 

van iets anders. We vertrokken 

heel vroeg met de metro naar Wa-

terloplein. Er gingen ook 3 ouders 

als begeleiders. We willen ze heel 

hartelijk bedanken.  

 

Van Kenya  groep 5B 



Hermitage Amsterdam 
Hallo, ik heet Mangel. Ik vin 

het leuk in het hermitage en de 

schildrijjen von ik heel erg 

mooi en ik ging camee maken 

en ik vont het leuk om camee-

jen te maken en mogten catri-

na teknen. 

 

Groetjes Mangel  groep 5C  

Hermitage Amsterdam 
De klas ging een kame maken met 

pen en papier en klij. We gingen 

naar het musem kijken en we he-

ben in het museem een kamee ge-

maakt. We heben een kopie gezien 

van de egte kroon van katarina de 

groote.  

 

Royston  groep 5C 



Verjaardagen 

 
November 

 
Dag       Naam    Groep 

 
5  Jaydee Bohr   6A  

6  Anisia Anoeka   5A  

8  Jaimy Jacott    4B  

9  Karim Abdulmahmoud  1/2B  

 

 
 

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.  

Bot en Botje in groep 1/2 B 

 
 

Een gezonde traktatie in groep 1/2 D 


