
Agenda: 

 

 
Maandag 12 september: 

De groepen 5 gaan zwemmen. 

 

 

Dinsdag 13 september: 

12:30-13:15 oude koor 

Start tandarts in school 

 

 

Woensdag 14 september: 

8:45-11:30 Sportdag voor de groep 3 en 4  

9:00-12:00  Wetenschap en techniek  

tentoonstelling voor de groep 5 

 

De groepen 5 gaan naar de bibliotheek 

Reigersbos 

 

 

Donderdag 15 september: 

 

 

Vrijdag 16 september: 

8:45-11:30 Sportdag voor de groep 5 en 6  

 

9:00-10:00 startbijeenkomst klassenouders 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 
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Brede School 

 
De brede school gaat weer van start! 

Maandag 26 september zal het 1e blok van de brede school weer 

beginnen. Jullie hebben al veel ingeschreven via het nieuwe online 

systeem. Fijn! 

Inschrijven op papier is niet meer mogelijk.  

 

Eenmaal een account aangemaakt op de site?  

Dan is dit in de volgende blokken niet meer nodig en kunt u met-

een uw kind inschrijven zonder ingewikkelde mails. Mocht het 

nog niet gelukt zijn of zijn er vragen? Kom dan langs op school 

voor informatie. Maandag worden de eerste plaatsingen gedaan 

dus zorg dat er op tijd is ingeschreven.  

 

Wij hopen weer op een sportief, creatief en gezellig blok.  

 

Sportdag 
 

Woensdag en vrijdag. Deze ochtend zal van 08:45-11:30 duren. 

Na de sportdag gaan de kinderen in de klas gewoon verder met 

andere lessen tot 14:15! 

Neem voor de sportdag de volgende spullen mee:  

Gymkleding voor goed en minder goed weer 

Flesje water  

Eventueel handdoek/droge kleding (1 waterspel bij goed 

weer)  

Eten en drinken zoals gewoonlijk  

 

Bovenstaande informatie is voor de groepen 5 en 6 hetzelfde.  

 

We gaan er twee topdagen van maken! 

 

Sportieve groeten, Juf Karin 

MR verkiezingen 
Er hebben zich 4 ouders gemeld voor de 

vrije plaats in de MR. Dit betekent dat er 

verkiezingen komen voor de oudergele-

ding. De kandidaten zijn: 

 

 Sandra Attigah, ouder van Valerie 

uit groep 1/2D 

 Sancia Adjiembaks, ouder van  

 Jayden uit groep 3B en Jaël uit 

 groep 1/2D 

 Monica Mensah, ouder van Queen 

Sheba uit groep 1/2C 

 Dutcha Smith, ouder van Jahcyra uit 

groep 5C en Duciano uit groep 

1/2F 

 

In de TamTam van volgende week zullen 

ze zich voorstellen en hun motivatie toe-

lichten. In de week van 19 september 

krijgt uw kind een brief mee naar huis. Op 

die brief kunt u aangeven welke ouder uw 

voorkeur heeft. U levert de brief weer in 

uiterlijk 26 september. 



Verjaardagen: 
 

September 

 

 

Dag Naam       Groep 

 

10  Jemeralda Ceder   3B  

10  Tanicha Hunte   5B  

10  Ihsaan Mohammad  4A  

11  Chardayne Liefeld   1/2F  

12  Blessing Palmer   3C  

12  Donny Schuiling   5C  

13  Mehdi Danoun   3B  

15  Djesarinio Nelstein  6C  

15  Fatih Sener    5A  

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.  

Vervolg 5B 

 

Schoolzwemmen vind ik leuk. Rugkrauw en borstkrauw 

en kikkervoeten en koprol en door het gat gaan kan ik 

heel goed. Ik heb door goed mijn best te doen mijn A, 

B en C diploma al. (Haley). 

 

Zoals jullie weten zijn wij vorige week maandag gaan 

schoolzwemmen. We leren heel veel dingen. Bijvoor-

beeld rugkral en schoolslag en nog andere dingen. Het 

is heel leuk. We vertrekken met de bus. (Kenya). 

 

Zwemmen is leuk. Ik kan nu wel een beetje zwemmen. 

Als ik mijn best doe bij schoolzwemmen behaal ik zeker 

mijn A diploma. (Christel). 
 
 

Zwemlessen. Groep 5A 

 

Ik ging in het pierenbadje. Het was heel leuk. We gingen 

op onze rug onder water onder de hoepel in het water. 

Heel leuk (Milencio).  

 

Het was leuk, maar de juf was streng, maar het was wel 

leuk. (Mikensio) 

Zwemlessen. Waarom? Groep 5B 

 
Maandag 5 september is schoolzwemmen begon-

nen. De bus vertrekt om 2 uur. Het is leuk om te 

zwemmen. Het is ook belangrijk om te leren 

zwemmen. Als je in het water valt kan je naar de 

overkant in plaats verdrinken. Kikkervoeten, 

borstkraal, rugkraal en nog veel meer (Enza). 

 

Zwemles is heel erg leuk. Je kunt veel leren en je 

krijgt als je goed je best doet ook een diploma bij 

afzwemmen. De zwemmeester en juffen geven bij 

schoolzwemmen goed les. (Majdoulin). 

 

 
Je moet kikkerfoetjes leren, borstkraal op je buik 

zwemmen, drijven. Het is gewoon leuk. (Lorna) 

 

Zwemmen is superleuk! Als je het nog niet kan 

moet je het leren. Daarom doen wij met school-

zwemmen mee. Als het niet goed gaat helpt de 

badmeester. (Junaysha). 

 

Ik heb men A en men B. Ik kan goed zwemmen. Ik 

vind het leuk. Je leert er heel veel dingen van. Je 

leert borschal en rugschal en nog veel meer. 

(Malia). 

 

Je moet leren zwemmen omdat het belangrijk is 

want dan leer je op je rug en op je buik zwemmen 

(Jairo).  

 



 
FINANCIËN  
 

OUDERBIJDRAGE:  

Elke basisschool vraagt een bedrag aan ouderbijdrage van de ouders. Met deze bijdrage wordt heel veel gekocht  en gedaan voor de kin-

deren. Ook op de Tamboerijn hebben we het geld van de ouderbijdrage hard nodig. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zonder 

uw bijdrage zouden bepaalde feesten en andere leuke activiteiten niet door kunnen gaan. Wij bieden ook een spaarsysteem aan d.m.v. een 

envelopje elke maand mee te geven waarin u een klein bedrag kunt stoppen totdat het gehele bedrag betaald is. 

 

Waarom het nodig is dat ouders ouderbijdrage betalen: 

 De financiering vanuit de overheid mag alleen worden uitgegeven aan schoolzaken zoals methodes, meubilair, schriften etc. De “leuke” 

dingen worden betaald vanuit de ouderbijdrage.  Het vieren van allerlei feesten, de kinderboelenweek, T factor, afscheid groep 8, ver-

schillende uitstapjes en schoolreisjes kunnen alleen als er ouderbijdrage wordt betaald. In Amsterdam hoeven er geen kinderen buitenge-

sloten te worden omdat iedere ouder die moeite heeft de ouderbijdrage te betalen via Nadia Cairo gebruik kan maken van de scholieren-

vergoeding. 
 

Helaas hebben we daarom ook een strenge regel:  

Kinderen waarvoor geen ouderbijdrage is betaald, kunnen niet mee met uitstapjes en schoolreisjes. Ouders die geen of te weinig ouderbij-

drage hebben betaald, kunnen bij uitstapjes apart betalen voor de entree en eventuele rondleiding. Als dit echter niet gebeurt dan blijven 

de kinderen op school. Bij aparte betaling wordt altijd minimaal € 10 gevraagd. Deze € 10  wordt afgetrokken van het openstaande be-

drag. Zo spaart u bij aparte betaling ook de gehele ouderbijdrage bij elkaar.   

De schoolreisjes kunnen niet apart betaald worden. Kinderen kunnen pas mee met schoolreis als de gehele ouderbijdrage binnen is.  

 

Uitstapjes, theater, dans, muziek, enz. worden betaald uit: de ouderbijdrage, de cfi-subsidie, de subsidie vanuit de gemeente Amsterdam 

en het schoolbudget. Dit bedrag is echter niet voldoende om alle activiteiten te bekostigen. Daarom vragen we ouders om voor  het ver-

voer te betalen. Op school zijn schoolvervoersbewijzen  aanwezig. Deze kosten € 2 en hiermee kan een kind de hele dag gebruik maken 

van het OV.  

Natuurlijk kunt u ook een eigen Ov-kaart meegeven, met voldoende saldo. 

 

Ook hier geldt: kinderen die geen OV-kaart (met voldoende saldo) bij zich hebben of €2 om op school een vervoersbewijs aan te schaffen, 

kunnen niet mee met het uitstapje. 

Als er vragen en/of onduidelijkheden blijven kunt u altijd om verdere uitleg vragen. 



Bevo leerkracht in de groepen 1/2 

 
Vanaf maandag 12 september zal   

Marjolein van Damme beeldende vorm lessen 

gaan verzorgen in de onderbouw. 

Zij zal elke maandag aanwezig zijn, komende 

maandag zal zij in elke klas kennis komen ma-

ken.  

Vanaf 19 september zal zij de ene week in  3 

groepen met de leerlingen werken en de andere 

week in de andere 3 groepen. 

Wij heten haar van harte welkom en verheugen 

ons op leuke, creatieve en inspirerende activitei-

ten. 


