
 

Maandag 6 februari: 

Zwemmen voor de groepen 5 

Rapportgesprekken 

 

Dinsdag 7 februari: 

Rapportgesprekken 

 

 

Woensdag 8 februari: 

Rapportgesprekken 

 

 

Donderdag 9 februari: 

Rapportgesprekken 

 

 

Vrijdag 10 februari: 

Rapportgesprekken 
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Te laat komen? Nee! Op tijd beginnen? JA! 

 

Dat moet in alle klassen kunnen: DE LES BE-

GINT OM 8.45 UUR.   

Zoals u heeft begrepen zijn we begonnen met 

een pilot samen met bureau leerplicht om het te 

laat komen te beperken.  

Helaas zijn er al een aantal kinderen een paar 

keer te laat gekomen hebben van school al een 

brief hebben ontvangen. 

De school wil graag dat de brieven getekend 

terug komen voor onze administratie. 

Als  u een brief krijgt met 9 keer te laat dan 

krijgt de leerplicht ook een melding.  

Maar door de focus op  te laat komen merken 

wij dat een  we nu vaker op tijd kunnen begin-

nen in een paar groepen. Dat betekent dat de 

leerlingen om 8:40 op hun plek moeten zijn.  

 

José Bijl en Martine Nieuwstad 

 

 

 

 
 

De Pluim van deze week is voor groep 5A.  

Deze groep had afgelopen week geen enkel 

verzuim of te laat. Leuk om dat te kunnen ver-

melden!  

Kunstproject van de groepen 6 

(de resultaten staan op pagina 3) 

 

Hallo met Jade uit groep 6B. De afgelopen week hebben 

we huizen ontworpen met juf Monica. Eerst moesten we 

huizen versieren en de volgende les gingen we gebouwen 

maken met karton. De volgende les gingen we de gebou-

wen versieren met verf en gekleurd papier en andere  

materialen. Er zijn zes gebouwen bij de hoofdingang te 

zien en in de bovenbouw zijn er ook gebouwen maar ook 

tekeningen en ze zijn heel mooi geworden. Hopelijk kun je 

ze ook zien. Groetjes Jade uit groep 6B. 

 

Hoi, mijn naam is Tanwir. Ik zit in groep 6B. Ik en alle kin-

deren van de groep 6 deden mee aan een kunstproject.  

3 keer kwam er een juf. De eerst les gingen we tekenin-

gen versieren. De les daarna gingen we gebouwen maken 

van karton. En de volgende les gingen we de gebouwen 

versieren. Je kunt ze nu overal zien. En ook voor de 

school. Het was super. Groeten, Tanwir, 6B. 

       

 Wereldmakers gezocht 

 

In de bijlage van deze Tamtam  staat een stukje 

over een cursus voor kinderen van de groepen 

6, 7 en 8 die in het Bijlmer Parktheater vanaf 

15 februari een ‘Nieuwe wereld’ willen ont-

werpen, tekenen en schilderen. Ook is toneel-

spelen een onderdeel van de cursus. Deze cur-

sus is in bepaalde gevallen gratis. 



Verjaardagen 

 

Februari 

 

Dag Naam    Groep 

 
6  Desharell Duma (2009)   4A  

9  Jack/Jackie Manalo (2010)  3B  

10  Inesa Grevelt (2011)   1/2B  

10  Simit Kandel (2008)   5A  

10  Harold Poeder (2006)   7/8  

10  Danilo Sabajo (2008)   5C  

 
 

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: de tennisles 

 

Chivairo van groep 4B schrijft daarover: ‘Best goed dat we kunnen komen!’ Elias uit dezelfde 

groep:’ We leren om klaar te staan om te slaan’.  
 

Huizen bouwen in de onderbouw 



Kunstproject  

 

Kunstproject op de Tamboerijn voor de groepen 6, gegeven door Monika Loster. Het resultaat is te bewonderen in de bovenbouw en bij de hoofdingang 

van de school.  


