
Koffieochtend voor alle ouders met als 

thema… 

 ‘Zorg goed voor jezelf’ 

 
Door alle drukte en stress rondom het gezinsle-

ven, vergeten we wel eens, als ouders, om goed 

voor onszelf te blijven zorgen. 

Op donderdag 02 februari 2017, vanaf 09.00 

tot 11.00 gaan we, onder het genot van een lek-

ker kopje koffie/thee haalbare tips bespreken om 

goed voor onszelf te kunnen zorgen. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in de docentenka-

mer. 

Alle ouders zijn van harte welkom! 

Sarah Larbi, oudercontactfunctionaris 

—————————————————————- 

 

Het ijs is nog niet dik genoeg! 

 

 

 

 

 

 
Maandag 23 januari: 

Zwemmen voor de groepen 5 

 

Dinsdag 24 januari: 

 

Woensdag 25 januari: 

De volgende groepen gaan naar de  

Openbare Bibliotheek: 

 

 12.00 uur 5a 
 12.30 uur 5c 
 13.00 uur 5b 
            13.30 uur 8b 
 

Donderdag 26 januari: 

 

Vrijdag 27 januari: 
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Tips voor de Cito toetsen 

 

Voor de Cito toetsen is het handig om vroeg op te 

staan en te oefenen en gezond en genoeg te eten. En 

om te denken dat je tienen haalt. Dan krijg je ze vast. 

Jahcyra Smith 

 

Hallo ik heet Mangel Spencer. Als ik opsta eet ik 

gezond. Ik eet brood met sla en ik ga vroeg naar bed 

en ik rust goed uit en ik leer goed als ik thuis ben.  

 

Hallo ik heet Frangkiskos Kotsiou. Als ik opsta 

eet ik een broodje met sla en ik ga vroeg naar bed. Ik 

leer goed voor toetsen en na school ga ik meteen 

leren. 

 

Hallo ik ben Djalishia Amouten. Ik ga naar turnen. 

Ik eet goed. Ik eet een broodje met kaas en drink 

water en soms limonade. Ik ga 9 uur naar bed. 

Groetjes Djalisha.  Doe je best voor de Cito toets. 

 

 



Verjaardagen 

 

Dag Naam  Groep 

 

 
21  Savere Struiken (2011)   3B  

22  Jayden van der Boom (2010)  3C  

23  Yesser Kempe (2006)   7A  

23  Chantay Louisville (2007)  6C  

23  Malia Overloon (2008)   5B  

23  Amber Sandhu (2007)   6A  

23  Tanwir Sandhu (2007)   6B  

23  Bryseis verschage (2010)  3B  

24 Rishion Adjiembaks (2011)  1/2E  

26  Hayan Atif (2005)    8A  

 

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.  

Eerste les schooltuinen groep 6A 

 

Groep 6 van juf Sabrina: 

 

We zijn gisteren 18-1-2017 naar schooltuinen geweest. 

Het was dichtbij brinkie maar we maakten een hele omweg in het bos. 

Schooltuinen is eigenlijk een plek met veel aarde waar je dingen kunt planten. 

We kwamen binnen en toen zagen we meester Wim en die gaf ons les. 

We moesten 6 opdrachten doen zoals 15 borden zoeken en de namen van die borden  opschrijven 

in ons boekje, zoals een composthoop. 

Het was best wel een lange reis en we kwamen een vos tegen. 

En het was superleuk en we hebben nog dingen ervan geleerd. 

 

   Groetjes, Chenayra en Chinequa groep 6a 



Schooltuin groep 6C 

 

We zijn de eerste keer naar schooltuintjes geweest. 

We hebben heel leuke dingen gedaan, bijvoorbeeld de plattegrond invullen. Daarmee heb je ook plezier en weet je ook sneller waar wat is en de juffen en 

meesters zijn superlief en het is heel groot. Ongeveer 1000 tuintjes en onderweg was het heel mooi want het was helemaal besneeuwd. En we hadden ook 

nog meer opdrachten.  Saihaj 

 

Gisteren of 18 januari ging groep 6C en Groep 6A naar schooltuinen. Ze kregen les van juf Juultje en meester Robin. Ze hebben 6 opdrachten gedaan.  

I. was een speurtocht. 

2. was groente kennen. 

3. was leren oogsten.  

4. was de temperatuur kennen.  

5 was wat je nodig hebt.  

6. was het huisje leren kennen.  

Dit was van Jessie 

 

Ik ging naar de schooltuinen-les. We gingen allemaal naar de schooltuinen en we gingen daar alleen maar speurtochten doen met de klas. We hadden een  

binnen-les. We hebben nog twee lessen. En daarna ga je meteen aan het planten. Rivaelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


