
Agenda: 

 
Maandag 19 december: 

Kerstliedjesochtend om 9:00 voor de on-

derbouw en voorschool 

Er staan dozen klaar voor de voedselbank 

Dinsdag 20 december: 

 

 

Woensdag 21 december: 

 

Donderdag 22 december:  

Kooroptreden van Kerstkoor De Tamboe-

rijn 

 

School tot 12 uur –laatste Tamtam van 

2016 

 

Kerstdiner 17:30 tot 19:15 

 

Vrijdag 23 december:  

 

 

de TamTam  16 december 
# nummer 16 

Maandag 19 december 

kerstliedjesochtend  
Hierbij willen we alle ouders uitnodigen voor 

de kerstliedjesochtend, waar alle kleuterklas-

sen en de voorschool voor de ouders zul-

len gaan zingen.  

Dit doen we op maandag 19 december 

om 9:00 in het speellokaal.   

Als u uw kind gebracht heeft, kunt u alvast 

naar het speellokaal gaan.  De zangers en zan-

geressen zullen daarna snel komen om voor u 

te zingen!  We zijn al hard aan het oefenen en 

hopen op een grote opkomst.  

 

Hartelijke kerstgroeten,  

juffen Alice, Janneke, Lia, Denise, Lionne en 

meesters Kalo en Sander 

Kerstdiner 22 december 
 

Ook dit jaar hopen wij weer op een gezellig kerstdi-

ner. Donderdagochtend 22 december worden alle 

leerlingen op school verwacht met een bord, bestek, 

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 

leerlingen op school. 

In de middag gaat de school 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 

opgegeten? 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. 

Tijd voor een goed voornemen 

Bijna alle ouders en kinderen zijn op tijd in de 

klas. Toch komen er nog steeds veel leerlingen 

te laat op school. Voor hun is het tijd voor een 

goed voornemen.  

Naast de TamTam ontvangt u een brief van de 

afdeling Leerplicht van de gemeente Amster-

dam. Hierin leest u over de pilot “te laat ko-

men”. Leerplicht werkt in deze pilot samen 

met de school om het te laat komen aan te 

pakken. 

 

José Bijl en Martine Nieuwstad 

De Tamboerijn 

Half negen (8:30) 

Tien over half negen (8.40) 

Kwart voor negen (8:45) 

Uitnodiging afscheid meester Theo 

 

Op 22 december gaat meester Theo pensio-

neren. Ouders die hem persoonlijk de hand 

willen drukken nodigen wij op woensdag 21 

december om 14:30 uur in de personeels-

ruimte. 

 

 



Van harte gefeliciteerd 

 

December 

Dag    Naam    Groep 
 

16  Cheraldo Raijmann (2004)  7A  

17  Yosief Bereket (2009)   1/2B  

17  Miracle Oware (2009)   3A  

17  Renaisha Sno (2008)   4B  

18  Damian Kuster (2008)   4A  

19  Ayodele Baiden (2010)   1/2B  

19  Valencia Fernandes (2007)  5C  

19  Yassin Sidali (2009)   4B  

20  Mangel Boafo (2007)   5C  

21  Kyara Javed (2010)   1/2B  

21  Deshanti Lens (2004)   8B  

22  Anishika Singh (2006)   6A  

 

 
 

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.  

Sociale vaardigheidstraining in de 

groep van meester Santoshi 
 

In groep 7a was het heel leuk met de trainer. 

Hij had heel veel dingen met ons gedaan. We 

hadden  ik-taal gedaan en plus-taal. Ik-taal is dat 

je dingen over jezelf verteld en plus-taal is din-

gen die je wilt wensen. 

We gingen op elke woensdag die training doen. 

De meester zei tegen ons dat we in een tweetal 

moesten zitten. dan moesten we tegen elkaar 

vertellen wat we leuk vonden om met onze ou-

ders te doen. En we gingen ook vertellen waar 

je je verlegen bij voelt.  

Iemand zei bij ons als mijn moeder zegt ik ga je 

slaan heh! en de meester ging ons ook een     

verhaaltje vertellen. Over een jongentje die ging 

verhuizen en naar een andere school ging en dat 

hij tussen een raampje ging kijken. En hij kon 

kiezen tussen klas-a en klas-b.  

Klas-a was een klas die druk was en ging schel-

den. En klas-b was een klas die rustig was en 

veillig was. Waar denk jij dat hij voor zal kiezen? 

 

Luvario, groep 7 A          

 

Voedselbank en De Tamboerijn 

 

Dankzij de inspanningen van een groot aantal 

scholen in Amsterdam rond kerst vorig jaar, heeft 

de Voedselbank Amsterdam een grote voorraad 

houdbaar voedsel kunnen opbouwen. Hieruit zijn 

de afgelopen 9 maanden pakketten gevuld met 

houdbaar en gezond voedsel.  Ook komend jaar 

heeft de voedselbank weer grote behoefte aan 

houdbare producten. Helpt u mee? Bij iedere klas 

staat vanaf maandag een doos waar u producten in 

kunt doen. Deze worden in de kerstvakantie op-

gehaald. Het gaat om lang houdbare producten., 

bijvoorbeeld: groenten in blik, pasta, rijst, cous-

cous, bonen, houdbare zuivelproducten, olie of 

smeerkaas.  Voor meer informatie kunt u terecht 

bij Janneke Bontekoe van groep 1/2B. 

 

 



Brede school impressies: 


