
Voedselbank en Leger des Heils 
 

Bedankt voor uw bijdragen aan de Voedselbank en de lekkere 

hapjes, die u heeft gemaakt voor het kerstdiner. Wat over was 

ging naar het Leger des Heils! 

Ook komend jaar had de voedselbank weer grote behoefte aan 

houdbare producten. U heeft enorm meegeholpen.               

Bij iedere klas stond een doos waar u producten in kon doen.    

Deze werden in de kerstvakantie opgehaald.  

 

 
 

Maandag 16 januari: 

Zwemmen voor de groepen 5 

Start blok 2 Brede School 

 

Dinsdag 17 januari: 

 

 

Woensdag 18 januari: 

Biebbezoek voor de groepen: 

4a 10.00 uur  

4b 10.30 uur  

7a 11.00 uur  

6b 11.30 uur  

7/8 12.00 uur  

6c 12.30 uur  

6a 13.00 uur  

 

Donderdag 19 januari: 

 

Vrijdag 20 januari: 
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Verjaardag 
Stefanie Groenewegen uit groep 4B was op 

23 december 2016 jarig, maar stond niet in de 

Tamtam. Sorry Stefanie.  

Natuurlijk nog hartelijk gefeliciteerd!  

Gelukkig Nieuwjaar! 

Kan het nog?  

Na een welverdiende vakantie is deze week de 

school weer begonnen. Hiernaast staan foto’s 

van mooie initiatieven van u om voedsel te 

delen met anderen. Na een late oproep is er 

massaal op gereageerd door u, er is gul geven.  

Het gaf ons ook een extra extra goed gevoel 

om te mogen meewerken hieraan en zo de 

vakantie in gegaan. Bedankt!  

Gevonden Voorwerpen 

In de personeelskamer staat 

een zak.   

Daarin stoppen wij de ge-

vonden spullen.  

Zoals u op de foto ziet vin-

den wij ook rugzakjes, gevuld 

en wel.  

Als je kind iets is verloren, 

laat hem of haar daar eerst kijken. 



Verjaardagen 

Januari 2017 

 
 

Dag Naam      Groep 

 

14  Jayla Ross (2011)     1/2A  

16  Shadé Mijnals (2012)    1/2F  

16  Loena Tempo (2004)    8B  

16  Imani Zandgrond (2012)    1/2A  

18  Armando van der Boom (2006)  7/8  

18  Noelle van der Boom (2006)   7A  

20  Guy Joliffe (2012)     1/2B  

20  Wensley Peña Santos (2012)   1/2B  

 
 

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.  

Goede voornemens van kinderen van groep 5B 

 

Ik ga beter mijn best doen met alle vakken, bijvoorbeeld rekenen, hier en daar, woordenschat en 

spelling. Ook Citotoets. Groetjes, Chayelle.   

 

Dat ik beter me best ga doen bij hier en daar. Dat ik op tijd opsta als ik naar school moet. Dat ik niet 

meer in de klas veel ga praten. Groetjes, Precious. 

 

Beter mijn doen op school. Beter luisteren naar mijn moeder en juf/meester. Meer sporten. Minder 

snoepen en eten. Beter tanden poetsen. Betere cijfers halen op school. Meer fruit eten. Netter 

schrijven. Meer oefenen. Minder geld uitgeven. Liefs, Majdoulin.  

 

In het jaar 2016 ging het niet zo goed op school maar nu in 2017 ga ik beter mijn best doen. Ik zal 

niet meer te laat komen op school en ik zal vaker mijn bril dragen in 2017. Groetjes, Jairo. 

 

Ik ga beter luisteren. Ik ga mooier schrijven. Ik ga beter opletten. En als mama en papa in het rapport 

gaan kijken dat er dan goede dingen in staan. Groetjes, Jay. 

 

In 2016 was ik brutaal en onbeschoft. Maar in 2017 doe ik beter me best met luisteren. En ik doe 

niet meer onbeschoft. In 2016 had ik mijn huiswerk niet mee. Maar in 2017 doe ik me best. En neem 

ik me huiswerk nu op tijd mee naar school. Groetjes, Kenji. 

 

In 2016 stond ik altijd laat op. Maar in 2017 wil ik het anders doen. Mijn goede voornemens zijn in 

2017 op tijd naar bed en op tijd weer opstaan. Groetjes, Haley. 

 

In 2016 wou ik mijn cijfers verbeteren, maar ik kon het niet. Dus ga ik het dit jaar doen. In 2016 wou 

ik op tijd naar bed gaan dus ik ga het dit jaar doen. In 2016 heb ik niet mijn best genoeg gedaan dus ik 

ga het dit jaar doen. Mijn voornemens in 2017 is alles wat mijn in 2016 niet is gelukt hard aan gaan 

werken. Groetjes van Lorna.  



 

11 januari 2017 hadden we leerlingenraad en hieronder staat ons verslag 

Harold Poeder 7/8 

Shannon Oruru 8a 

 

voorzitter Shannon.  

 

Terugblik 

Door tijdnood voor de vakantie is het interview met mr Sander helaas niet gelukt.  

 

Wat bespraken wij: 

• Wie kan ik bereiken over de Brede School en wanneer? 

Juf Karin Veltman (hele week)  en juf Babs Ponne (dinsdag en donderdag). 

Jose vraagt de juffen om een postertje te maken.  

• Gymzaal  Zelf aangeven als er problemen zijn?! Waarom is er geen zeep? Jose en Martine gaan dat aan de leerkrachten nog een keer 

zeggen. We hebben een afspraak dat elke klas douche-schuim heeft en dat kinderen ook zelf schuim mogen meenemen.   

• Voetballen zijn privé spullen maar wat als er met het spelen stuk of kwijt raakt . Afspraken maken met elkaar. De buurman wilt graag 

dat een of twee kinderen rustig aankloppen en vragen of ze  de bal mogen pakken.   

 Buitenspeelspullen: klassendienst moet zorgen dat alle het speelgoed terug in de kar komt Idee: sponsoractie of zelf sparen. Meer  

buitenspelletjes voor de meisjes zijn nodig. Nu alleen verstoppertje en pingpongen is er.er zouden meer spelletjes moeten zijn voor meisjes.  

Welke spelletjes zijn er nu leuk voor meisjes of kinderen die niet voetballen. Amira vindt het klimrek van de kleuters leuker voor de midden-

bouw. 

• Schooltuinen, kinderen zijn boos dat zij niet kunnen fietsen. Begrijpelijk maar lopen vindt de directie ook goed.  

• Klassenrond waarom alleen in je eigen bouw en van 13.30-14.15 uur? Antwoord: omdat er veel kinderen op de school zitten en dan 

zijn er soms veel kinderen jarig. Als die alle klassen ingaan stoort dat teveel. 

• Idee Layan: boeken die je niet meer leest en die nog mooi zijn aan de bibliotheek geven. Kan je reserveren? Ja als je lievelingsboek er 

niet is kan je dat reserveren. 

• Is het niet gek? Iedereen wil naar een schone wc maar toch lukt het niet! Hier is het moeilijk omdat we met veel personen zijn. In 

groep 7/8 en groep 8 moeten de  jongens hun eigen wc opruimen. De meester controleert en dan moet diegene die rommel opruimen.  

• Koorlessen worden gestoord door klassen die naar buiten gaan .  

• Waterdrinken mag nu altijd maar niet teveel want dan moeten ze naar de wc. Echt iets om in de klas regels over te maken. Want het 

stoort de les. 

 De komende tijd gaat de Leerlingenraad opletten wat al goed gaat met rekenlessen en volgende keer geven ze tips en tops.   

Jose en Martine maken een lijstje met vragen.  



Koffieochtend voor alle ouders met als thema… 

 ‘Zorg goed voor jezelf’ 

 

Door alle drukte en stress rondom het gezinsleven, 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 lekker kopje koffie/thee haalbare tips bespreken om goed voor onszelf te 

kunnen zorgen. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in de docentenkamer. 

Alle ouders zijn van harte welkom! 

 

 

 

Verhuisbericht 
 

Angelino en Precious uit groep 1.2 F zijn verhuisd (in het thema 

wonen – niet in het echt natuurlijk). Hier zitten ze in hun   

nieuwe huis en houden hun housewarming party. 

 

Goede voornemens in groep 5C 
 


