
Compliment Van De Maand voor groep 

1/2F 

 

 

Dekinderen van de groep 
1/2f hebben deze week al bij-

na alle dagen waarop  alle 

leerlingen alleen fruit en wa-

ter bij zich hadden voor de 

pauzehap!   Kijk maar op de 

foto hieronder.  

Dat is het compliment van de maand waard.   

 

Martine Nieuwstad en José Bijl 

   de TamTam   #nummer 4, OBS De Tamboerijn 
23 september 2016 

Voorlezen- Heel belangrijk!!! 
 

Het is belangrijk dat kinderen op een jonge leeftijd al in con-

tact komen met boeken. Daarom vinden wij het heel belang-

rijk dat kinderen voorgelezen worden uit verschillende kin-

derboeken.  

Voor kinderen wiens ouders de Nederlandse taal niet goed  

beheersen, hebben wij “ De VoorleesExpress”. 

De VoorleesExpress zijn studenten van de Universiteit van 

Amsterdam die vrijwillig komen voorlezen op school, voor 

kinderen die thuis niet voorgelezen kunnen worden. Tijdens 

het voorlezen kunnen de kinderen zich concentreren op de 

inhoud van de verhalen en verbetert hun taalbegrip.  

 

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met de  

oudercontactfunctionaris (Sarah Larbi).  

Zij is elke donderdag op school aanwezig of u kunt contact 

opnemen via haar nummer: 06- 221-33-841. 

Agenda 

 
Maandag 26 september: 

Start brede school blok 1 

 

Dinsdag 27 september: 

12:30-13:15 Start nieuwe koor groep 6  

 

Woensdag 28 september: 

Start Amsterdams straatvoetbal-

toernooi groep 8. 

 

Donderdag 29 september: 

 

 

Vrijdag 30 september: 

 

 

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 sa-

menwerking met Kinderboekwinkel De Kleine Prins in Weesp kunt u daar de mooiste,  

spannendste, 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 ko-

men, 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 opbrengst komt 

ten goede aan onze bieb! 

De Brede School, Maandag start het eerste blok! 

Mail 

Als u uw kind digitaal heeft aangemeld heeft u vrijdag een plaatsingsmail ontvangen. Uw kind ontvangt het bewijs niet op papier.  

Papier 

Vandaag zijn de papieren plaatsingsbrieven meegegeven aan de kinderen die niet digitaal zijn ingeschreven. In het tweede blok is alleen het inschrijven via 

de website mogelijk. 



Atletiek kampioen Eljahro  
 

Eljahro is 7 jaar oud en zit in groep 4A. Hij zit 

bij atletiek-vereniging AV Feniks. Hij houdt veel 

van atletiek. Hij doet onder andere aan sprin-

ten, balwerpen, verspringen, hoogspringen en 

de 600 meter. Afgelopen zaterdag is hij kampi-

oen geworden van Noord-Holland. Hij was al 

Nederlands indoor-kampioen.  

Ook is hij wereldkampioen hoogspringen voor 

zesjarigen.  

 

Hoera! Verjaardagen 

 

September 

 

 
Dag  Naam     Groep 

 
24  Raiaan Al Amin Akand   1/2F  

25  Eugella Addo    1/2C  

26  Jameela Frankel    6A  

26  Sasha Makkinje    5B  

26  Mannat Singh    1/2D  

27  Destiny Eind    8A  

28  Djenairo Oord    5C  

28  Georgina Peña Hernandez  1/2C  

29  Jahlil Gill     8B  

29  Isabella Jansen    1/2E  

29  Chivairo Zak    4B  

30 Rida Ait Iddouch    3A  

 

 

 

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.  

Gymjuf Babs 
 

Hoi allemaal, 

 

Misschien hebben jullie me al gezien en ontmoet, 

maar ik ben de nieuwe kleutergym juf en wil me 

graag even voorstellen! Mijn naam is Juf Babs en 

ben 25 jaar.  Sinds September ben ik nieuw op de 

Tamboerijn. Op de dinsdag en donderdag werk ik 

met de kleuters in het speellokaal en help ik op 

deze dagen Juf karin met de bredeschool activitei-

ten. Naast gymjuf ben ik ook nog dansjuf, en dans 

ik dus heel erg graag en doe ik daar ook wedstrij-

den in. Mocht je een keer langs het speellokaal 

lopen en gezellig een babbeltje willen maken, je 

bent altijd welkom! 



Financieel café in de wijk 
Buurthuis Holendrecht 

Holendrechtplein 36 

Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur 

Inloopspreekuren Madi Zuidoost 
Loket MaDi 

Karspeldreef 1009 

Maandag en vrijdag 

van 9.00 tot 16.00 uur 

Telefonisch spreekuur 

020 314 1618 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

van 10.00 en 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 

uur 

 

 

 

Gratis financieel spreekuur Scholierenvergoeding 

Krijgt u een scholierenvergoeding? 

Er zijn 2 eisen: 

 Uw kind gaat naar de basisschool, vmbo, havo, vwo 

of mbo-bol. Of uw kind gaat naar het mbo-bbl. En het 

doet een stage waarvoor het geen geld krijgt. 

 U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig 

geld. 

Wat is de scholierenvergoeding? 

Met de scholierenvergoeding krijgt u extra geld. Daar-

mee betaalt u bijvoorbeeld schoolreisjes, een fiets, bij-

les, de sportclub, muzieklessen of ouderbijdrage. 

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan krijgt u € 375. 

 

Meer informatie? Ga naar: 

 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

scholierenvergoeding/ 

 

Of 

Bel: 020- 252 6000 om het formulier te ontvangen. 

U kunt ook naar het gratis financieel spreekuur. 

U kunt de scholierenvergoeding aanvragen tot en met 

31 mei 2017.  

Grip op je Geld 
Buurthuis Holendrecht 

Holendrechtplein 38 

Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur 

Buurthuis de Bonte Kraai 

Kraaiennest 68 

Maandag van 13.00 tot 15.00 uur 

 

Boot (Hogeschool van Amsterdam) 
Woont of werkt u in Amsterdam? Dan kunt u 

terecht bij de buurtwinkel voor Onderwijs, 

Onderzoek en Talentontwikkeling. Studenten 

helpen u met vragen over geld. 

Boot Zuidoost 

Gravestein 22 

020 223 2581 

Dinsdag en donderdag 

van 13.00 tot 17.00 uur 

Geen spreekuur in de zomervakantie. 

Buurthuis Holendrecht 

Holendrechtplein 38 

Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur 

Buurthuis de Bonte Kraai 

Kraaiennest 68 

Maandag van 13.00 tot 15.00 uur 
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Ik ben Sandra Attigah, moeder van Valerie (4 jaar) 

en Joaquin (2 jaar) en getrouwd met Paul Attigah. 

Ik zou graag lid worden van de MR, zodat ik kan 

meedenken en op deze manier een bijdrage kan 

leveren aan de Tamboerijn.  Als ouder signaleer je 

goed wat kinderen nodig hebben en daarom vind 

ik feedback halen bij ouders, communicatie en in-

formatievoorziening naar ouders toe erg belang-

rijk. In het dagelijks leven werk ik als office mana-

ger bij een hypotheekadviesbureau voor expat’s en 

zing ik bij een gospelkoor. Ik zou het erg leuk vin-

den om het aankomende jaar aan de slag te gaan 

en iets te gaan betekenen voor de school.  

Ik ben Sancia Adjiembaks en de trotse moeder van twee prachtige zoontjes Jayden (groep 3B) 

en Jaël (groep 1/2D). Ik ben 37 jaar en opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Zelf ben ik ook 

leerling geweest op de Tamboerijn, ik kijk terug op een plezierige en leerzame periode. Naast 

moeder ben ik al bijna negen jaar advocaat-ondernemer. Als advocaat hou ik mij regelmatig 

bezig met het bestuderen van wetten en beleid. Ik zou mijn kennis en ervaring willen gebruiken 

om een bijdrage te leveren als ouder-lid in de medezeggenschapsraad (MR). Als lid van de cli-

ëntenraad van Swazoom heb ik ook geadviseerd over beleid m.b.t. de voorschool (2013 t/m 

2015). Dit heb ik met veel plezier gedaan. Onze kinderen zijn de toekomst en het onderwijs op 

de basisschool vormt het uitgangspunt van waaruit zij zich verder ontwikkelen. Het is dan ook 

van groot belang dat die basis een stevig fundament vormt, van waaruit de kinderen later een 

positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ik zou graag willen meedenken en advi-

seren over zaken die de school aangaan om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en, 

waar mogelijk, te verbeteren. Ik zal mij in ieder geval voor de volle 100% daarvoor inzetten.  

Succes bij het kiezen van een geschikte kandidaat! 

Mijn naam is Monica Mensah. Ik ben 37 jaar.  

Ik ben de moeder van Queen Sheba Mensah, uit groep 

1/2f. Ik wil graag bij de MR, omdat ik een betrokken 

moeder ben en ik wil graag mee kunnen beslissen over 

zaken die de kinderen en de school aangaan. Ik ben een 

kei in organiseren en plannen, kortom ik ben een regel-

neef. Daarnaast ben ik in staat om innovatieve en verfris-

sende ideeen aan te dragen over zaken die het leren aan-

genaam kunnen zijn voor de kids. Verder zal ik graag de 

beleidszaken op school op effectieve en efficiente manier 

willen bewerkstelligen door mij te verdiepen in de doel-

stellingen van de school en hoe deze behaald kunnen 

worden. De belangen van de kinderen staan centraal en 

ik zal heel graag een beslissende rol hierin willen. Ik hoop 

van harte dat ik de kans krijg om kracht bij mijn ideeen te 
kunnen zetten. Met vriendelijke groet, Monica Mensah 

MR VERKIEZINGEN 

 

Een weekje later dan gepland zijn hier de verkie-

zingsstukjes van de ouders die zich hebben aange-

meld voor de MR. Helaas heeft Dutcha Smith zich 

teruggetrokken. Komende week krijgt uw kind een 

brief mee waar u uw keuze op kunt aangeven. 

 

Wilt u deze uiterlijk vrijdag 30 september weer mee 

terug geven naar school? 

 

Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid en uw 

stem! 


