
Agenda: 

 

 
Maandag 21 november: 

Zwemmen voor de groepen 5 

 

 

Dinsdag 22 november: 

 

Woensdag 23 november: 

Schoolwerkdag. De school is gesloten er is 

ook geen Brede School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 24 november: 

 

De kinderen mogen vandaag hun schoen 

zetten en zingen. 

 

 

Vrijdag 25 november: 

 

 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

 
# nummer 12 

18 november 

 

De TAMTAM 
Rectificatie Voorleeswedstrijd 

 

Door een foutje kwamen de winnaars van de Voorlees-

wedstrijd vorige week niet in de TamTam: Justin Soekhie 

uit groep 4B van de Middenbouw en Aicha Brewster uit 

groep 7/8 van de Bovenbouw.  

En dat terwijl zij zo goed hadden voorgelezen!  

Sorry hoor Justin en Aicha en nog gefeliciteerd! 

———————————————————————- 

Hallo mijn naam is Aicha en ik ben de winnares van De 

Voorleeswedstrijd 2016-2017! 

 

Ik mag De Tamboerijn vertegenwoordigen bij de voorlees-

wedstrijd van Amsterdam-Zuidoost. 

Het boek dat ik heb voorgelezen is Tante Troela  

Van David Walliams.  

Ik heb heel erg goed geoefend en ben heel erg blij met 

mijn overwinning!  

De andere lezers vond ik ook heel erg goed, goed gedaan 

iedereen!  

 

Groetjes, 

Aicha groep 7/8 

De school ziet er weer gezellig uit. 

Dank aan de klassenouders! Zij heb-

ben afgelopen woensdag de hallen en 

gangen versierd. 

De kinderen zijn al in de stemming. 

Martine Nieuwstad en Jose Bijl 



Verjaardagen 

 

 

Dag  Naam   Groep 

 
19  Jade Burnet    6B  

21  Morinyo Bakas   4A  

21  Devino Sonokromo  3A  

24  Midas Rebergen   7/8  

 
 

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.  

De hulp-Sinten en Pieten zijn weer in het land 



Schoolzwemmen groepen 5 

 

In alle badjes zitten chloor. De meeste kinderen hebben  al met 

kleren gezwommen. Dat is dus de toets. We leren nu de kikker-

voetjes en de borstkrouw. We gingen twee keer in de diepen. Ik 

zeg het eerlijk. Ik vond het wel eng. 

 

Groetjes, Precious Groep 5B 

 

De groepen 5 gaan maandag zwemen. Ik zwem een beetje goed. 

De anderen kinderen ook. Maar de meester is lief.  

 

 

Groetjes Sasha, Groep 5B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We leren schoolslag en borstkrauw en rugkrauw.  

Er zijn aardige meesters en juffrouws.  

En we leren watertrappelen. Er zit heel veel chloor in elk bad. We 

bezitten al klerenzwemmen.  

 

Groetjes, Jay groep 5B 

Nieuws van de peuterspeelzaal 

 

Graduated from ‘Peuterspeelzaal’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een foto van Jayvi Groeizaam. Zijn moeder heeft "graduate" hoedjes gemaakt 

voor kinderen die "afgestudeerd" zijn op de speelzaal en naar de basisschool gaan. 

 

De bedoeling is dat alle kinderen, die naar de basisschool gaan, zo een hoedje krijgen. 

 

Gefeliciteerd Jayvi! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Houda, Bea en Meridith             


