
Bezuinigingen Brede School 

 

De bestuurscommissie Zuidoost 

heeft voorgesteld om in 2017 en 

volgende jaren de helft van het 

budget Brede School te korten.  

Laat uw stem horen tegen de be-

zuiniging op de Brede school! 

Het hoge deelnamecijfer en het 

hoge aanwezigheidspercentage 

laten zien dat de Brede School 

voorziet in een grote behoefte bij 

kinderen en ouders. 

Kom in actie tegen dit plan! 

Volgende week zullen wij lijsten 

bij de klassen ophangen. Zet uw 

handtekening op de lijst, als u 

tegen deze bezuinigingen bent. 

Martine Nieuwstad en José Bijl 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

De TamTam  Nummer 6 
7 oktober 2016 

De activiteiten op school voor de kinderboekenweek: 

op drie plekken in de school hebben de leerlingen van groep 

8 verhalen verteld, gedichten voor gedragen en gezongen. 

Een gouden griffel en een pluim voor jullie voorstellingen! 

Agenda 

 

Maandag 10 oktober: 

Schoolwerkdag. De school is gesloten. 

Geen Brede Scjhool activiteiten. 

De groepen 7 gaat op kamp 
Er is wel zwemmen: verzamelen voor de 

school (of zelf uw kind brengen). 

 

Dinsdag 11oktober: 
Kamp de groepen 7 

 

Woensdag 12 oktober: 
Kamp de groepen 7 

Gevonden voorwerpen op tafel bovenbouwhal 

 

Donderdag 13 oktober: 
Kamp voor de groepen 7 

Ouder-kind activiteit: 

Herfstwandeling kleuters en peuters 

Gevonden voorwerpen op tafel boven-

bouwhal 

 

Vrijdag 14 oktober: 
Kamp de groepen 7 

 

 
Herfstvakantie 

 

Maandag 17 oktober t/m 23 oktober :  

 

MR verkiezingen, 80 ouders hartelijk dank voor het stemmen, 

De afgelopen week is er gestemd voor de vrije plek in de oudergeleding van de MR. 

De uitslag ziet er als volgt uit: 40 stemmen, Sancia Adjiembaks, 22 stemmen, Monica Mensah, 14 stem-

men, Sandra Attigah.  We feliciteren Sancia van harte met haar plaats in de MR!  

De overige twee ouders komen op de wachtlijst. Mochten er in het komend jaar vacatures ontstaan, dan 

zullen er geen nieuwe verkiezingen gehouden worden.               De medezeggenschapsraad 



Verjaardagen  

 

Oktober 

 
 

8  Christel Palmer  5B  

9  Simone Conio  3C  

9  Kiomi Pleizier  6C  

12  Taha Al-Bader  7/8  

13  Chidera Obi  6B  

13  Binayjat Singh  3C  

 

 

 

 

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 voor peuters en kleuters met  

hun ouders 

 

Heeft u zich met uw kind opgegeven voor de herfstwan-

deling op 13 oktober dan krijgt u aankomende week de 

vertrektijd door via de leerkracht van uw kind. Mogelijk 

zijn er meerdere vertrektijden op deze dag.  

We hopen er een leuke wandeling van te maken. 

Sarah Larbi, ouderfunctionaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Jonkvrouwen in 1900      Voor altijd jong! 

Gewoon, lekker bezig met atletiek!  

 
Eljarharo Philipsen van groep 4A heeft er 2 Europese 

records bij. Met hoogspringen sprong hij  

1.15m en met verspringen 3.62m. 

 

Gefeliciteerd Eljahro met deze geweldige prestaties! 

 

 

Kinderboekenweek 
 

Voor altijd jong ! Dat is mijn opa, hij 

klimt in de bomen, kan marathons lo-

pen, zo chill.  

Voor altijd jong. Dat is mijn oma, kan 

altijd langskomen, we lezen en dromen, 

zo chill.  

 

 

Verslag van de Kinderboekenweek groep 8 

 

Woensdag was de opening van de kinderboekenweek. 

Wij  moesten een boek presenteren genaamd De oma 

van de oma van mijn oma. Het ging over de verschillen 

tussen vroeger en nu.   

Wij hebben drie stukjes gekozen: de eerste over  waar 

ze naar de WC gingen de tweede over waar ze bang 

voor waren en de 

Derde over wat niet goed voor je was. Ik moest onge-

veer 150 keer de opa van de opa zeggen en we hadden 

tekeningen erbij gemaakt. Er was ook een museum met 

oude foto’s  en dan gingen een paar kinderen erbij  uit-

leggen wat er gebeurde. Er waren drie gedichten: De opa 

van mijn opa door Hafsa en Foof, Opa in een trainings-

broek door Aicha en Jay-lee, Mijn oma door Jamayah en 

Odessah. Er was ook nog een boek Met opa in het don-

ker door Emmilia en Taha. Ook waren er twee liedjes: 

Naar oma en M’n opa. We hadden drie optredens en er 

waren ook een paar kinderen verkleed.  

 

Amira en Midas groep 7/8 



Voorstelling van de Kinderboekenweek door Meneer B groot 

succes! 

Door 15 minuten 

lezen per dag  

leert een kind  

1000 nieuwe woorden per jaar 

Gevonden voorwerpen 

 

Volgende week woensdag en 

donderdag leggen wij weer alle 

gevonden kleding en spulletjes 

op de tafels in de bovenbouw-

hal. 

Op vrijdag zullen wij de spullen 

ook nog op een ‘weggeeftafel 

”leggen. Zijn ze niet opgehaald 

dan geven wij de spullen aan een 

goed doel.  

 

Kinderboekenmarkt op de 

Tamboerijn. 

Veel leerlingen hebben weer boe-

ken gekocht en de leerkrachten 

hebben ook een boek uitgezocht. 

Het was heel moeilijk om te kiezen 

uit het aanbod.  Ook de school 

heeft boeken besteld. 
 


