
Beste ouders, verzorgers, 

Volgende week is het herfstvakantie. We 

wensen alle kinderen en ouders een fijne 

week. We zien elkaar weer op maandag 24 

oktober. 

Deze week kregen wij goed nieuws over 

de brede school. De bezuinigingen gaan 

voor het jaar 2017 niet door. Dat betekent 

dat de activiteiten in ieder geval nog een 

jaar door kunnen gaan. Alle ouders en kin-

deren hartelijk dank voor het zetten van 

hun handtekening. 

In de groepen 6,7 en 8 zijn vertegenwoor-

digers voor de nieuwe leerlingenraad geko-

zen. Woensdag 26 oktober komt de nieu-
we leerlingenraad voor het eerst bijeen. 

José Bijl 

Martine Nieuwstad 

BEVO lessen 

 

Ik ben Marjolein, sinds kort werk ik als  leer-

kracht beeldende vorming op de Tamboerijn in 

de groepen 1/2  

Ik geloof dat iedereen in staat is om met zijn 

hoofd en handen iets moois te maken en dat is 

wat we hier samen op de Tamboerijn gaan 

doen! 

 

(Zie voor foto’s pag. 2) 
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Het bezoek zit er weer op! Wat hebben alle kinderen 

goed hun best gedaan tijdens de poetslessen!  

 

We zijn blij om te horen dat er meer ouders zijn, die 

extra aandacht geven aan gezonde voeding voor hun 

kinderen. Ons advies is om vooral veel water te drin-

ken. In limonade en pakjes sap zit erg veel suiker. Water 

is gezond voor je gebit en voor je lichaam! 

 

Als uw kind nog een behandeling nodig heeft of u heeft 

nog vragen, neem dan gerust contact met ons op en 

wacht niet tot ons volgende bezoek. Uw kind is altijd 

welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Angelica Setiaman (tandarts op school) 

 
Stephensonstraat 35 

1097 BA Amsterdam 

tel. 020 6166 332 

e-mail asetiaman@jtv-amsterdam.nl 

 

 

 

 

 

 

Fijne Herfstvakantie!! 

Maandag 24 oktober: 

Schooltuinles voor de groepen 7 

 

Dinsdag 25 oktober: 

 

Woensdag 26 oktober: 

9:00-10:00 klassenouders 

13:00-14:00 leerlingenraad 
 

Donderdag 27 oktober: 

Thema ziek en gezond start in de onder-

bouw 

 

Vrijdag 28oktober: 
De groepen 7 gaan naar het Bijlmerparktheater 

voor de voorstelling: “LEUK!” 
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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.  

Beeldende vorming: het maken van een egel Verjaardagen 

Oktober 

Dag Naam     Groep 

 

 
15  Enza Braaf     5B  

15  Thalia Gota-Toudji   8A  

15  Jaël Of Ellie Lieuw-A-Soe  1/2D  

16  Gymaro Caupain    7/8  

17  Li-Yarah Derby    4A  

18  Ja-Hiem Ceder    1/2C  

19  Mikensio Janssen    5C  

20  Jay Lunes 5A 20 Angel Struiken 6C  

22  Ritchely Gambier    6C  

22  Alexander Peters    8A  

22  Humairah Sahebdin   1/2D  

23  Aäron Imanuel    1/2D  

23  Eva Maeijer     3A  

25  Mitchengelo Thakoer   7/8  

26  Ismael Oviedo Diaz   5B  

27  Wendy Koosman    4A  

28  Shaya Ramsanjhal    5C  

Groep 5A vertelt:  

We zijn naar de OBA Bieb geweest . 

 

We hebben leuke opdrachtjes gedaan. 

Twee opdrachten bestonden uit 

hoelahoepen  en touwtjes springen, want 

deze spelletjes speelden ze vroeger. Een op-

dracht bestond uit kruiden ruiken. Kerrie en 

kruidnagel vonden wij het viest ruiken. We 

hebben met guldens en briefjes geld van 

vroeger gewerkt. 

En toen…. Gingen we oma’s tellen!!!! 

Er er stonden er veel, er stonden wel 66 

oma’s.  

GRAPJE.  
Niet in de Bieb hoor, op een plaatje. Haha. 

We hebben ook met tollen gedraaid,  

En we hebben gedanst als oma’s en opa’s. 

We hebben ook het sprookje Roodkapje op 

volgorde gezet. Op het eind ging juf Anke 

een verhaal voorlezen en wij kregen een 

Bingokaart met woorden. We moesten 

goed luisteren en de woorden aanstrepen 

die we herkenden. 

Aan het eind van het verhaal had iedereen 

BINGO.  

We vonden deze les:  

 

LEUKLEUKLEUKLEUKLEUKLEUKLEUK. 
 


