
Kerstdiner  
 

Ook dit jaar hopen wij weer op een gezellig kerstdiner. 

Op 22 december is het weer zover.  

Donderdagochtend 22 december 22 december worden 

alle leerlingen op school verwacht met een bord, be-

stek, beker (of glas) en een soepkom/toetjesbakje. Wilt 

u alstublieft op alle spullen de naam van uw kind zetten, 

zodat alles ook weer mee terug naar huis genomen kan 

worden.  

Op 22 december hebben de leerlingen tot 12 uur 

school! Er is geen opvang mogelijk voor de leer-

lingen op school. 

In de middag gaat de school  weer open om 17:30 voor 

het kerstdiner. Om 19.15 uur is het diner afgelopen. 

Wilt u uw kind op dat tijdstip komen ophalen? 

Wilt u niet te veel eten meegeven voor het kerstdiner 

omdat het de volgende dag niet meer kan worden op-

gegeten? Eten, dat over is, wordt op donderdag avond 

weer meegegeven aan uw kind. Houdt u er rekening 

mee dat de kinderen op vrijdag vrij zijn! 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp en het lekkere eten. 

Een gezellig kerstfeest gewenst. 

 
 
  

 

 

 

 

 
 

Maandag 12 december: 

 

Dinsdag 13 december: 

 

Woensdag 14 december: 

Openbare Bibliotheek groepen: 

 

    12.00 uur 5a 

    12.30 uur 5c 

13.00 uur 5b 

13.30 uur 8b 

   

Donderdag 15 december: 

 

Vrijdag 16 december: 

 

Einde blok 1 van de brede school: 

afsluitingen en optredens 
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Gevonden voorwerpen  

Maandag 12 en dinsdag 13 december ligt er weer  

gevonden kleding in de bovenbouwhal op de tafels uit-

gespreid. Woensdag brengen wij het weg. 

Presentaties Brede School 

 
Dit blok hebben we weer gezien hoe belangrijk de 

Brede School is.  

Weet u nog dat een paar weken geleden de hele finan-

ciering van de Brede School voor volgend jaar in ge-

vaar was? Voor het schooljaar 2017-2018 is die bezui-

niging teruggedraaid!  

 

Wat hebben veel kinderen weer erg hun best gedaan 

bij de Brede School afgelopen blok!  

Daarom willen we graag de ouders van de kinderen 

uitnodigen om  volgende week bij de laatste les van 

jouw kind te komen kijken.  

Alle kinderen kunnen laten zien wat ze allemaal heb-

ben geleerd of gemaakt.  

 

Wij gaan zeker even langs. Tot dan! 

 

Babs en Karin (coördinatie Brede School) 

Hulp-ouders super bedankt 

Woensdag 7 december hebben de klassenouders 

de gangen en hallen in kerssfeer gebracht. Komen-

de week zullen daar de creatieve kerstknutsels 

van de leerlingen bijkomen.  

Dan is het weer helemaal compleet. 

Zonder jullie zou dat niet gelukt zijn. 

Bedankt! 
Martine Nieuwstad en José Bijl 

 



Verjaardagen 

 

 
Dag naam    Groep 

12  Kimani Bruinhard   1/2E  

13 Ahmed Hassan   8A  

15  Kenya Kollen   5B  

16 Cheraldo Raijmann  7A  

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.  

 

Juf Suzanne 
 

Hoi allemaal, 

 

Mijn naam is Suzanne en ik ben sinds een paar 

maanden aan het werk als leerkracht. De af-

gelopen maanden heb ik op verschillende 

scholen invalwerk gedaan, in groep 1/2, groep 

3 en groep 4. Het meest genoot ik van de 

kleuters. Ik heb dan ook ontzettend veel zin 

om te starten als nieuwe leerkracht op de 

Tamboerijn in groep 1/2F. Ik houd erg van 

lezen, muziek luisteren en spannende series 

kijken op Netflix. In de klas vind ik het be-

langrijk om veel plezier te hebben! Ik hoop 

op een fantastisch schooljaar in 1/2F. 

 

Groetjes, Suzanne  

 
 
 

Afscheid van meester Sander 

 

Beste ouders, 

 

Helaas zal ik na de kerstvakantie afscheid 

nemen van De Tamboerijn. Met ingang van 

januari begin ik in groep 1-2 van de Cornelis 

Jetses school in Driemond. Ik heb me altijd 

voorgenomen niet te lang op dezelfde school 

te willen werken. Toen deze kans bij een 

andere school van Sirius voorbij kwam heb 

ik, na lang wikken en wegen, dit besluit geno-

men. Dit is met pijn in het hart, want De 

Tamboerijn is een ontzettend leuke school 

en de kinderen gaan mij aan het hart. Ik zal 

mijn leuke tijd op De Tamboerijn met een 

gemengd gevoel afsluiten, want ik ga colle-

ga´s, kinderen en ouders erg missen, maar 

tegelijkertijd heb ik ontzettend veel zin om 

te beginnen op mijn nieuwe plek! Ik ben heel 

blij dat er een goede, nieuwe leerkracht is 

gevonden en ik wens Suzanne ontzettend 

veel plezier in de leuke groep 1/2F. 

Hartelijke groet, Sander 

INTERVIEW MET MEESTER THEO 

Na de kerstvakantie gaat meester Theo 

met pensioen. 

En dat is aanleiding voor een interview.  

Door: Amira en Yessey 

  

Sinds wanneer werkt u op  

de Tamboerijn? 

Sinds augustus 1984. 

Wat vind u het leukst aan deze 

school? 

Dat er allerlei verschillende soorten leerlingen en  

collega’s  zijn. 

Maar wat vind u van AL dat nakijk werk? 

Een woord    BAH! ;) 

Hoe oud was u toen u op deze school kwam en hoe 

lang werkt u hier al? 

Ik werk hier sinds ik 33 was en ik ben nu al 65 dus ik werk 

hier al 32 jaar. 

En is er veel veranderd in de tijd dat u op school zat en nu. 

Ja zeker vroeger zat je in rijen en met wel 40 kinderen in 

een klas. 

Maar wat vond u vroeger het leukste vak, 

En wat vind u nu het leukste vak om te geven? 

Ik vind en vond aardrijkskunde en wereldoriëntatie altijd al 

leuk en interessant! 

En dan nog de allerbelangrijkste vraag. 

Wilde u vroeger al meester worden en waarom : 

Het idee kwam later maar  ik wilde  les geven omdat ik het 

leuk vind om andere mensen les te geven en iets te leren 

maar niet alleen schoolwerk maar ook wil ik de kinderen 

leren over het leven en hoe dat gaat. 

 



Spaarsysteem Ouderbijdrage 
Veel ouders hebben vragen over de envelopjes die hun kind elke maand meekrijgt. Dit is een spaarsysteem en wordt door de school aangeboden zodat 

ouders elke maand een klein bedrag kunnen betalen totdat het gehele bedrag betaald is. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het bedrag in een keer 

contant  te betalen bij de administratie of het bedrag overmaken op Giro NL 11 INGB 0002153804 o.v.v. naam, kind en groep.  Als het hele bedrag binnen 

is krijgt u ook geen envelopjes meer. Er zijn veel dingen die worden betaald vanuit de ouderbijdrage:  

Het vieren van allerlei feesten, de kinderboekenweek, T factor, musical en afscheidboek groep 8,  

verschillende uitstapjes, voorleesontbijt, kinderboerderij, schoolreisjes, feestdag jongste kleuters, sportdagen, schoolkoor/pianist  en  bezoek Artis.  

Daarom is de ouderbijdrage zo belangrijk om dit te kunnen blijven doen. De financiering vanuit de overheid mag alleen worden uitgegeven aan schoolza-

ken, zoals methodes, meubilair, schriften etc..  In Amsterdam hoeven er geen kinderen buitengesloten te worden omdat iedere ouder die moeite heeft de 

ouderbijdrage te betalen via Nadia Cairo gebruik kan maken van de scholierenvergoeding. Zij is te bereiken via OKC. 

De Tamboerijn is dankzij de hulpouders en collega’s weer klaar voor de Kerst 



Sinterklaas en Pieten zijn op de Tamboerijn warm onthaald!  
 


