
Februari 

De afgelopen weken is een aantal leer-

krachten ziek geweest. Wij vangen dit vaak 

goed op binnen de school.  

Als er langer vervangen moet worden dan 

doen wij een beroep op de leerkrachten-

pool van Amsterdam. Maar er zijn vaak 

niet genoeg leerkrachten in die pool.  

Dus soms lukt het echt  niet omdat  er veel 

mensen ziek zijn of omdat we met te wei-

nig mensen zijn om het op te vangen. Dan 

verdelen wij de groep over de andere groe-

pen in de school. Dat doet een groot beroep 

op de leerkrachten. De klassen zijn vaak 

vol en het lesprogramma is anders en dan 

dat van de kinderen die verdeeld zijn.  In 

extreme gevallen, als er echt geen vervan-

ging of verdelen mogelijk is dan vragen wij 

aan ouders op ze hun kind thuis willen hou-

den.  

En dan midden in de drukte is er prachtig 

nieuws waar je graag bij stiltaat: Meester 

Mark Kempers is vader geworden van een 

gezonde dochter: Lisa! 

Een fijn weekend allemaal en hou het ge-

zond! 

Martine Nieuwstad en José Bijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maandag 30 januari: 

Rapportgesprekken 

Zwemmen voor de groepen 5 

 

Dinsdag 31 januari: 

Rapportgesprekken 

 

Woensdag 1 februari: 

Rapportgesprekken 

 

Donderdag 2 februari: 

Rapportgesprekken 

 

Vrijdag 3 februari: 

Rapportgesprekken 
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Activiteit voor ouders 

Koffieochtend voor alle ouders met als  

thema… 

 ‘Zorg goed voor jezelf’ 

Door alle drukte en stress rondom het gezinsleven, verg-

eten 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 lekker kopje 

koffie/thee haalbare tips bespreken om goed voor ons-

zelf te kunnen zorgen. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in de docenten- 

kamer. 

Alle ouders zijn van harte welkom! 

Activiteit door ouders 

De ouders de taalcursus op De Tamboerijn hebben meege-

daan met het project “Amsterdan Vertelt” van de OBA. Daar 

is een boek van gemaakt. 

Maaike Kila, docent Taal voor Ouders (ma en vr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verjaardagen 

 
Januari 

Dag   Naam    Groep 

 

28  Jhanick Breidel (2006)   7A  

28  Sharik Mayers (2011)   1/2B  

28  Seerat Singh (2012)   1/2D  

28  Jenoah Waard (2009)   4A  

29  Janeirys Flores (2010)   3A  

29  Juneirys Flores (2010)   3B  

29  Kiara Ralim (2010)   3B  

31  Dilki Fonseka (2012)   1/2E  

31  Trishendra Jubitana (2012)  1/2F  

31  Bettina Larbi (2006)   7/8  

  

Februari 

 

1  Chenayka Zandgrond (2007)  6C  

2  Natasha Ramsaran (2008)  5B  

3  Kjell Lema Medina (2009)  4B  

3  Jacy Visser (2007)    6B  

 

 

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.  

Brede school Cheerleaders Bouwwerk van Ishu en Mawulom 

van groep 1/2F: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugilla van groep 1.2 C als E.T.: 



Brede school: Portrettekenen en Coole kunstclub, door  Danielle Sijmons.        
 

 

 



 

 

Cito-toetsscores in het rapport van letters (A,B,C,D,E) naar Romeinse cijfers (I, II, III, IV, V = 1,2,3,4 en 5) 
 

Alle scholen gebruiken toetsen om de vorderingen te meten. Er zijn toetsen, die bij een lesboek of lesmethode horen. ( methode-toetsen ). Er zijn ook alge-

mene landelijke toetsen die die meten ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De meeste scholen gebruiken hiervoor de toetsen van het Cito (Centraal 

Instituut voor Toetsontwikkeling). Dat gebeurt twee maal per schooljaar in groep 1 t/m 8.  Zo is de ontwikkeling van uw kind goed in beeld. 

Cito heeft onder andere toetsen voor rekenen en wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Als de school op het rapport de behaalde toets 

scores van Cito te vermeld, zult u dit tot nu toe zien in letters.  

De toets resultaten van het Cito bestonden vroeger uit de letters A t/m E .  

De nieuwe normering is met de Romeinse cijfers I  t/m  V (1 t/m 5).   

Belangrijk: De Romeinse cijfers laten ook een andere indeling van  de niveaus zien .   

Beide normeringen staan nu op het rapport. In het plaatje hiernaast u het verschil zien.  

Niveau I :  20%  ver boven het gemiddelde (beste 20%) 

Niveau II :  20%  boven het gemiddelde (beste 40%) 

Niveau III:  20%  de gemiddelde groep leerlingen (beste 60%) 

Niveau IV:  20%  onder het gemiddelde (zwakste 40%) 

Niveau V:  20%  ver onder het gemiddelde (zwakste 20%) 

 

 

 

Omdat de verdeling wat anders is, kun u ineens een ander beeld van de score van uw kind krijgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw kind eerst C scoor-

de (wat gemiddeld lijkt, maar matig is) en in de nieuwe normering een IV. Uw kind wordt niet zwaarder beoordeeld, maar de school heeft de ontwikkeling 

van uw kind hiermee scherper in beeld.  Het is goed mogelijk dat uw kind op de Cito-toetsen anders scoort dan op de methode-toetsen van school. De in-

houd van de Cito-toetsen is nl. gebaseerd op leerstofinhouden uit verschillende methoden op verschillende scholen van het hele land.  


