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Ik ben dit jaar heel gelukkig geweest, maar wel heel 

druk en veel dingen waren duur. Ik heb 10 jaar ge-

wacht op een nieuw huis en dit jaar heb ik het gekre-

gen. Ik ben blij en ik heb dit in mijn taalcursus gezegd. 

(Mamta). 

 

Als ik terugkijk naar 2016 was het hoogtepunt van het 

jaar voor mij toen mijn kind zijn zwemdiploma A heeft 

gekregen. Het was een heel speciaal moment voor 

hem en voor mij. Hij was heel trots op zijn succes en 

ik was heel trots op hem.  Ik heb geen precieze dinge-

tjes bedacht voor 2017 maar ik hoop dat het ook een 

heel goed jaar voor iedereen is. (Saba). 

 

2016 is mooi geweest. Ik ben naar taalles geweest. Ik 

durf nu meer in het Nederlands te spreken. Ik wens 

iedereen een lang leven en gezondheid in 2017. 

(Florence). 

 

Ik vind dat dit jaar een succes is geweest, maar het 

belangrijkste ding is de taalles: de informatie over ge-

zondheid, het internet en hoe ik mijn kind kan helpen 

met lezen, praten en goed nederlands. Ik wens een 

goede gezondheid en meer geld in 2017. 

(Magdalene). 

 

Dit jaar had ik veel contact met mijn familie. Het was 

een jaar met afspraken. Mijn zoon had een spoedope-

ratie. Het was een jaar met veel stress. Ik ben gegon-

nen met Nederlandse taalles. Ik heb nieuwe vriendin-

nen gemaakt. Ik wens voor 2017 een gelukkig jaar, 

zonder stress met veel vakantie. (Estela). 

Agenda   

   2 0 1 7 

Maandag 9 januari: 

Eerste schooldag van 2017 

Zwemmen voor de groepen 5! 

 

Dinsdag 10 januari: 

 

 

Woensdag 11 januari: 

Leerlingenraad  van 11.00 tot  11.45 uur 

 

 

Donderdag 12 januari: 

 

 

Vrijdag 13 januari: 
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De taal is heel belangrijk. Dan kun je de wereld 

om je heen begrijpen. Ik wens een mooi jaar 

voor alle mensen op aarde vol blijheid en vrij-

heid. (Zineb). 

 

Dit jaar is goed geweest en ik hoop dat 2017 

ook goed wordt. En ik vind de taalles erg leuk. 

Ik kan veel dingen leren met de taalles. En ik 

wens dat we in 2017 goed gezond blijven. 

(Runa). 

De vakantie staat voor de deur 

 

Dit is alweer de laatste TamTam van 2016. 

Vanavond gaat om 17. 30 uur de deur open 

voor het kertdiner. Om 19.15 uur is het kerst-

diner afgelopen en begint de kerstvakantie. 

Wij willen alle ouders die weer heerlijke ge-

rechten hebben gemaakt alvast heel erg bedan-

ken. Het wordt vast weer een geweldig kerst-

diner. Ook willen wij alle ouders  bedanken 

die de afgelopen weken hebben geholpen met 

versieren en activiteiten in de klassen. 

Namens het team van De tamboerijn wensen 

wij u fijne dagen en een heel goed begin van 

het nieuwe jaar. Fijne vakantie en we zien el-

kaar weer op 9 januari. 

José Bijl 

Martine Nieuwstad 



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.  

Verjaardagen 2016 

 

Dag Naam    Groep 

 
24  Thijs Peters (2007)   5A  

26  Leslie van Buren (2004)   8B  

26  Jah-Shailey Derby (2010)  1/2E  

26  Rowell Parmesar (2010)   1/2B  

27  Gién Acton (2009)   3C  

27  Jay-lee Markelo (2005)   7/8  

28  Jaime-Lee Hasselbaink (2011)  1/2E  

28  Dyalan Jacott (2006)   6A  

29  Odessah Lijkwan (2004)   7/8  

29  Jelesah Martosoedarmo (2005) 7A  

30  Diego Kollen (2005)   7A  

 

Verjaardagen 2017 

 

Dag Naam    Groep 
 

1  Shalom Baah (2005)   8A  

3  Dior Huiswoud (2011)   1/2E  

3  Deveryana Leito (2005)   8B  

5  Mauchery Sabajo (2007)   5A  

6  Raiven van Aanholt (2009)  4B  

6  Elizabeth Ameyaw (2011)  1/2C  

7  Michael Carboo (2012)   1/2F  

7  Michelle Opong (2008)   5A  

7  Jaydan Sonokromo (2007)  6C  

7  Roxy de Voogt (2005)   8B  

8  Lindsy Spaans (2007)   6B  

11  Jeremai Vanejager (2012)  1/2E  

12 Valerie Attigah (2012)   1/2D  

 
 

 

 

Kerstliedjes in de onderbouw 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerststukjes maken in de bovenbouw 

 

 
Een gezonde traktatie in de onderbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


