
De  leerlingenraad  

Amira Lahlou 6a 

Layan Al-Mosul 6b 

Alicia Wallace 6c 

Luvario Jozefzoon 7a 

Harold Poeder 7/8 

Shannon Oruru 8a 

Jessey Sprado 8b 

Verslag 2eerste vergadering door : 

Alicia en Layan 

Wij vonden het leuk, we kregen thee en 

een koekje.  Wij hebben kennis gemaakt en 

we hadden het over: 

1.  het speelplein moet beter worden, we 

bespraken klassenspeelgoed in plaats van 

de speelgoedkar. 
2. We hebben ook dingen besproken over 

kerst en over sinterklaas. 

We hebben ook nog andere punten voor de 

volgende vergadering:  Over reken-bijles van je 

eigen leerkracht over de dingen die je niet 

snapt, een keer per week kunnen we soms iets 

ongezonds eten zoals een croissant. Wc, we-

willen luchtverfrissers  hebben. 
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#nummer 9 

Hoera! 

De Voorleeswedstrijd komt er weer aan!!! 

 

     ————woensdag 9 november———— 

 

Beste kinderen en ouders, onze school doet weer 

mee aan de voorleeswedstrijd, die op veel scho-

len in het land  vóór 1 december plaatsvindt. 

Eerst gaan we in onze school een  voorronde houden, 

de winnaar van onze school gaat dan in de OBA Rei-

gersbos onze school vertegenwoordigen en prachtig 

voorlezen. Daarna volgt in maart 2017 eventueel de 

Amsterdamse voorronde.  

 

Alle kinderen vinden het leuk om voor te lezen en daar-
om hebben we in de Middenbouw ook een Voorlees-

wedstrijd. De kinderen van groep 7 en 8 in de Boven-

bouw strijden om de eerste plaats. Iedere deelnemer 

krijgt een prachtige oorkonde.  

 

Maar …. wat moet je doen?  

Kies een boek dat jij echt leuk vindt.  

In 5 minuten: jezelf voorstellen, uit welke groep je komt, 

welk boek je gekozen hebt en waarom, de auteur en 

illustrator en dan waar het boek over gaat. Tenslotte 

lees je nog een stuk voor. Thuis oefenen met de tijd en 

ook in de klas, want het totaal mag echt niet langer du-

ren dan 5 minuten. 

 

Kijk af en toe in de zaal, gebruik geen stemmetjes, lees 

‘gewoon’ echt voor. 
 

Natuurlijk is het spannend, maar VOORAL echt leuk.  

Kies een boek en geef je op.  

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Inloopgesprekken 3 weken ach-
ter elkaar: Volgende week starten de 
inloopgesprekken tot 16:30. 
 
Maandag 31oktober: 
Inloopgesprekken tot 16:30 
 
Dinsdag 1 november: 
Groep 5 gaat naar de Hermitage 
Inloopgesprekken tot 16:30 
 
Woensdag 2 november: 
Inloopgesprekken tot 16:30 
 
Donderdag 3 november: 
Groep 6 gaat naar de Hermitage 
Inloopgesprekken tot 16:30 
Laatste dag voorrondes in de klas voor 
de Voorleeswedstrijd. 
 
Vrijdag 4 november: 
Inloopgesprekken tot 16:30 
 
 
 



Werkweek groep 7 
 

Hallo, wij zijn Foof en Jaylee. 

Wij zijn met groep 7 op kamp in Ermelo geweest 

en we vonden het heel leuk. De eerste dag was 

het nog wennen, maar de volgende dag was het 

leuk want we gingen meteen zwemmen! We heb-

ben veel dingen gedaan zoals: zwemmen, naar het 

dorp, kanovaren, speurtochten, kampvuur, film-

avond, veel buiten gespeeld en natuurlijk de bonte 

avond! Wij vonden de bonte avond het leukste 

omdat iedereen ging dansen en er was leuke mu-

ziek. Dinsdag en donderdag gingen we naar het 

zwembad. Er was ook een leuke glijbaan en een 

hete sauna. Er was ook een buitenbad maar geluk-

kig was hij niet zo koud. We gingen ook kano va-

ren. Iedereen vond het leuk en spannend omdat 

sommige het nog nooit hadden gedaan. Woensdag 

gingen we naar het dorp. We hebben veel leuke 

dingen gekocht.  

Het eten was heel lekker, daarna moesten we wel 

onze eigen borden wassen. We stonden ong.  8u 

op en gingen om 22u naar bed. We hebben lekker 

geslapen! Zoals je leest hebben we het leuk gehad. 

We willen de juffen en meesters bedanken voor 

de gezellige, coole, sportieve en natuurlijk de leuk-

ste week ooit! 

 

Groetjes Foof & Jaylee uit gr 7/8  

Verjaardagen: 
 

Oktober 

 

29 Rochando Loswijk 3B  

29 Lideon Testing 1/2A  

29 Ceejay Visser 8A  

30 Saniyah Moesafier 3A  

 

November 

 

1 Foof Kotsiou 7/8  

1 Chandandeep Singh 3C  

3 Mikayla Boafo 3A  

4 Justin Soekhie 4B  

 

 

Gefeliciteerd!! 

 

 

 
 

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.  

Werkweek groep 7 

 
Hallo, wij zijn Aicha en Funmi. 

 

Een paar weken geleden zijn we op kamp geweest in 

Ermelo. Toen we daar aan kwamen, kregen we de 

regels te horen. Toen we onze spullen hadden opge-

borgen gingen we gezellig naar de heide. Het was on-

geveer 20 minuten lopen en we gingen daar een esta-

fette spel spelen. Wat ook leuk was is dat de win-

naars als eerst een toetje mochten uitkiezen bij het 

avondeten. De volgende dag gingen we naar een 

zwembad genaamd “Calluna” waar een grote glijbaan 

was en een heerlijke sauna. Ze hadden ook een 

snackbar waar je patat en veel meer kon halen. We 

hebben ook een kampvuur gemaakt waar we marsh-

mallows gingen roosteren en meester Mark vertelde 

een eng verhaal. We gingen elke avond met z’n alle 

door het bos lopen met zaklampen. Er was ook een 

gerucht dat kinderen ogen hadden gezien! Creepy! 

Donderdag was de bonte avond. We hebben leuk 

gedanst en gejanst! We deden ook een battle tussen 

de jongens en de meisjes, en de meisjes hebben NA-

TUURLIJK gewonnen. Vrijdag gingen we naar huis. 

Dit was het. 

 

Liefs, Aicha en Funmi. Uit groep 7. 

 

 

P.S we willen juf Agnes, meester Mark, meester  

Shantosi en juf Asherine bedanken. Voor de leukste 

week van het jaar! En voor alle lieve dingen die jullie 

voor ons hebben gedaan.  



Thema ziekte en gezondheid in de onderbouw 
 

Foto’s werkweek groep 7 



                          Hoofdluis !!!! 
Er zijn een aantal gevallen van hoofdluis geconstateerd op school. 

Controleert u de haren van uw kind(eren) goed! 

Bij de apotheek of drogist kunt u zich laten adviseren over de juiste shampoo voor behande-

ling en een goede luizenkam. 

Ook na behandeling  moet u de haren van uw kind(eren) zeker nog 2/3 weken blijven 

uitkammen met een luizenkam. Meldt u wel aan de leerkracht wanneer u kind hoofdlui-

zen heeft, het kan iedereen overkomen en niemand hoeft zich hiervoor te schamen. 

 

Informatieochtend  ‘Sociaal  media’ 

 

Beste Ouders / verzorgers, 

Op 11 november 2016, van 09.00- 11.00 is er een informatiebijeenkomst met als thema “Sociaal Media”. Er 

komt een deskundige op dit gebied informatie geven over de invloed van sociale media op de ontwikkeling van het kind. Deze 

bijeenkomst wordt op het Ouder kind Centrum Reigersbos gegeven.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah 

Larbi (de Oudercontactfunctionaris) op het volgende telefoon nummer (06-221-33-841). 

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd. 

 

Foto’s werkweek groep 7 



  
 
Onze school gaat  weer groenten en fruit eten in de ochtendpauze!  
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat 
de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te 
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! 
 
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in 
hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Met het EU-
Schoolfruit- en groenteprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk 
heeft uitgewezen dat dit werkt!  
 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stich-
ting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.   
 
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie dagen in de week 
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in 
week 45 (7-11 november 2016). Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie en Vitamine & Zo B.V. 
 
 
Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen.  
 
De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 15 (10-14 april 2017).  
 
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het ge-
zamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij ho-
pen dat u dat óók vindt. 
 
Namens het schoolteam 
 

http://www.euschoolfruit.nl/

