
LEERLINGENRAAD 30 november 

 

Wij hebben gepraat over : 

 

De kooi dat de iedereen zich aan de regels moet  

houden en dat groep 3 en 4 er in de ochtend in mo-

gen.  

Dat er luchtverfrissers in de wc’s moeten komen , 

maar er mogen geen wc rollen komen in het toilet 

omdat er te veel incidenten zijn geweest. En dat de 

kinderen van de  leerlingenraad ook in de klas gaan 

bespreken waar we over hebben gepraat en vooraf 

ook over wat de leerlingenraad moet bespreken.  

Bespreken met leraar dat de douches beter moeten 

ruiken en er moet klassen-zeep en spuit deo komen,  

En er moet meer fruit komen want dat is gezond. 

En de brieven van oudergesprek en schoolreisjes moe-

ten een week van te voren worden gegeven. (Daar 

zullen Juf José en Martine hun best voor gaan doen). 

En dat de klassendienst beter moeten opletten op de 

materialen en de buitenspeelkar. En volgende week 

komt er een interview met twee leerkrachten in de 

Tamtam. 

 

En dat was wat we allemaal hebben besproken  

 

Groetjes van Amira en Yessey 

 
 

 

 

 

Maandag 5 december: 

 

Sinterklaas: de kinderen zijn om 12.00 vrij 

 

Dinsdag 6 december: 

 

Woensdag 7 december: 

  

Klassenouders helpen de school te versieren 

voor kerst. Alle ouders zijn welkom. We begin-

nen om 9:00 uur in de personeelskamer. 

 

Openbare Bibliotheek groepen  

 10.00 uur 4a 

 10.30 uur 4b 

 11.00 uur 7a 

 11.30 uur 6b 

 12.00 uur 7/8 

 12.30 uur 6c 

 13.00 uur 6a 

 

Donderdag 8 december: 

 

Vrijdag 9 december: 
Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

de TamTam  
 
# nummer 14 
2 december 

Kinderpostzegel actie een succes. 

Graag bedanken wij de leerlingen van groep 7, 

7/8, 8a en 8b. Wij zijn supertrots want ze 

hebben een fantastisch bedrag binnengehaald. 

Groep 7 1268,49 euro 

Groep 7/8 1226,97 euro 

Groep 8a 941,17 euro 

Groep 8b 1164,22 euro 

Martine Nieuwstad & José Bijl 

 

Sint en Piet 

Maandag 5 december is het eindelijk zo ver! 

Sint en de pieten komen naar de Tamboerijn. 

Dit jaar doen we het anders dan de voor-

gaande jaren.  

Ouders mogen van 08.30 tot 08.45 uur een 

kijkje nemen in de klas. 

Om 08.45 uur  ontvangen we de Sint en de 

pieten in de school. De leerlingen zullen alle-

maal voor hun klas staan. 

Omdat het erg druk in de gangen wordt, is 

het helaas niet mogelijk dat de ouders hierbij 

aanwezig zijn. Wij verzoeken u dan ook om 

voor die tijd de school te verlaten.  

We hopen op een top dag!   

Om 12.00 uur zijn alle  

kinderen vrij! 

Website van de Tamboerijn 

De website van de Tamboerijn is in onder-

houd. We hopen volgende week weer online 

te zijn.  



Verjaardagen 

 

Dag  Naam     Groep 
 

3  Challenger Poepon   8A  

3  Jairo Wiebers   5B  

4 Dubem Ogu    3A 

5 Sinterklaas 

7 Kristiano Martodrono  4B 

7   Bredly Reyes Pena Hernandez 3C 

8 Santino van Kanten      4B 

9 Kasfia Alamin    5C 

9 Juelz Boekelaar   1/2C 

9 Megan Demas   1/2A 

9 Chenayra Miguel   6A 

9 Jessey Sprado   8B 

  

 
 

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.  

Versieringen in de onderbouw 
 



Fotos Pietengym met juf Karin en juf Babs 
 



Ouderbijdrage   

U kunt de ouderbijdrage storten op NL 11 INGB 0002153804 

t.n.v. oudercommissie De Tamboerijn 

Reigersbos 301         1107 EZ Amsterdam 

Pepernoten les in groep 3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Splitsen onder de 20 met pepernoten 

 

 

   Woorden maken met pepernoten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeps..  

 

Chanté uit groep 3C wilde  

haar jas aandoen.  

Ze deed dat per ongeluk  

op een hele leuke manier… 

Haar vest en jas in één!  

Weer eens wat anders. 

 
 


