
Bezoek aan OSB 

 

We zijn dinsdag 17 januari met de 

groepen 8 naar de OSB geweest. We 

gingen er met de bus naartoe, maar 

dat was superkrap. 

Want er zaten ongeveer 55 kinderen 

in de bus, de meesters en juffen en 

ook nog andere passagiers. 

Dus dat was een drukke boel. 

Toen we aankwamen bij de OSB, was 

het daar heel erg druk, maar gelukkig 

konden we snel naar het lokaal. 

Als eerst kregen we economie, daar 

leerden we over ondernemen.  

We kregen ook een OBS- tas met 

eten, drinken, een OSB- pen en een 

sleutelhanger. 

Na economie zijn we naar techniek 

geweest en daarna naar een toneel-

stuk. 

Het toneelstuk was leuk en we heb-

ben wat nuttigs geleerd. 

We begonnen alle lessen in de kring, 

dat doen ze bij de OSB, dan leer je 

elkaar beter kennen. 

Ook heb je een kluisje waar je je tele-

foon kunt opladen.  

In de eerste twee jaar zit je met ver-

schillende niveaus in 1 klas, daardoor 

is het gemakkelijker om door te stro-

men. 

Al met al een hele leuke school,  

 

 

 

 

 

Maandag 13 februari:  

Zwemmen voor de groepen 5 

Rapportgesprekken 

 

Dinsdag 14 februari: 

Rapportgesprekken 

Valentijnsdag 

 

Woensdag 15 februari:  

Rapportgesprekken 

Bezoek aan de bibliotheek: 

 10.00 uur groep 4a 

 10.30 uur groep 4b 

 11.00 uur groep 7a 

 11.30 uur groep 6b 

 12.00 uur groep 7/8 

 12.30 uur groep 6c 

 13.00 uur groep 6a 

 

Donderdag 16 februari: 

Rapportgesprekken 

 

Vrijdag 17 februari: 

Rapportgesprekken 

 

Vanaf 17 februari is het voorjaars-

vakantie t/m woensdag 1 maart 

(27 en 28 februari zijn schoolwerk-

dagen. De school is op deze dagen 

ook gesloten! 
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Schooladvies 

Deze week is het voor groep 8 spannend, 

ze horen hun schooladvies voor hun ver-

volgschool. 

Wij kunnen voor de meesters en juffen is 

het ook druk, want zij bepalen wat voor 

advies we krijgen. Maar dit lukt de leer-

krachten wel. 

VO: Voortgezet onderwijs is voor de groe-

pen 8 interessant. Een grote stap om nieu-

we mensen te leren kennen en andere vak-

ken te leren. 

Ik, als groep achter, vind het spannend, het 

is wel leuk om in de eerste te zitten. 

Ik zou graag naar SGR willen, dat mag ik 

alleen als ik een hoog advies haal. 

Ghelaysha, groep 8B 

 
Je advies telt vanaf groep 5, dat is best 

vroeg, want je bent er op die leeftijd niet 

mee bezig. 

Je cijfers tellen niet alleen voor je advies, 

maar ook je houding in de klas. 

Dus als je je slecht gedraagt telt dat ook 

mee. 

Je krijgt je advies in groep 7, maar dat kan 

altijd veranderen. 

Je verschillende adviezen met een hoog 

advies krijg je later meer geld dan met een 

lager advies. 

Na de middelbare school kom je op het 

MBO met VMBO en met HAVO ga je naar 

het HBO. 

Met VWO ga je naar de universiteit. 

Selma, groep 8B  

Even voorstellen:  

  

Mijn naam is Samantha van 

Wetering, ik ben 21 jaar, kom 

uit Amstelveen en ben tweede-

jaars Universitaire Pabo stu-

dent.   

De reden dat ik mijzelf voor-

stel, is dat ik het komende half-

jaar stage loop in de groep 3 

van Juf Sheresha. Ik ben elke 

dinsdag op school en op deze 

dagen geef ik les in de groep 3. 

Tijdens deze lessen film ik mij-

zelf, om te kijken wat ik kan 

verbeteren aan mijn lesgeven. 

Zo kan ik elke leerling helpen 

op de manier die bij hem of 

haar past. Daarnaast doe ik ook 

onderzoek op de Tamboerijn 

voor mijn schoolprojecten. 

Mijn eerste twee stage dagen 

zijn alweer voorbij (dinsdag 7 

en woensdag 8 februari). Van 

deze twee dagen ben ik heel 

enthousiast geworden voor het 

komende halfjaar, want de 

Tamboerijn is namelijk een su-

per fijne school! 

Ik hoop u allen snel te zien en 

mochten er vragen zijn zal ik 

die met plezier beantwoorden! 

  



Verjaardagen 

Februari 

Dag Naam     Groep 
 

11  Chinequa Leter (2007)   6A  

11  Yaella Sleur (2007)   6B  

12  Aicha Brewster (2006)   7/8  

12  Joaquin Rellum (2008)   5C  

12  Alicia Wallace (2007)   6C  

13  Inaysha Goelmohamed (2007)  6C  

13  Damian Thakoersingh (2005)  8A  

14  Gwendolyn Esajas (2008)  5A  

14  Nazira Koampah (2005)   8B  

14  Jay-jay Oruru (2011)   1/2E  

15  Demi-ann Belliot (2010)   3A  

15  Jayden Lieuw-A-Soe (2010)  3B  

15  Shamaey Niekoop (2010)  3B  

15  Nathaniël Peters (2006)   6A  

17 Mohammed Abbas (2006)  6B  

17  Shailee Chedi (2012)   1/2D  

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.  

Valentijnsdag 

(14 februari) 

 

Hoe Valentijnsdag precies ontstaan is weten 

we niet precies. Maar de meeste mensen gelo-
ven dat 14 februari de dag is dat de priester 

Valentinus stierf. Velentinus was een  romein-

se priester, die zich had bekeerd tot het chris-

tendom. Hij leefde in de 3e eeuw na Christusa 

in het oude Rome. Valentinus was een goed 

mens en hielp alle mensen, die hulp nodig had-

den zoals armen, zieken en bejaarden. Maar 

ook gewone mensen, die bij hem kwamen gaf 

hij raad en hulp. Valentijn gaf de mensen altijd 

een bloem als ze hem om raad of hulp vroe-

gen. Vandaar dat mensen elkaar met Valen-

tijnsdag vaak bloemen geven. Het dochtertje 

van de stadhouder van Rome was heel erg 

ziek. Toen hij haar had genezen bekeerde de 

stadhouder zich tot het christendom. Als dank 

liet hij ook direct alle christelijke gevangenen 

vrij. Maar de keizer was hier zo boos over dat 

hij Valentinus liet ondervragen, martelen en 

onthoofden. Een martelaar is iemand, die om-

wille van zijn geloof gemarteld wordt en daar-

door sterft. Later werd Valentinus heilig ver-

klaard en werd zijn sterfdag 14 februari, een 

feestdag.  

Groetjes, Mangel, groep 5C. 

 Vervolg Valentijnsdag 

(14 februari) 

Hallo iedereen. Ik ben Kasfia al Amin. Valentijns-

dag is een van mijn favoriete feestdagen van het 

jaar en  

hopelijk ook van jullie. Valentijnsdag is een dag 

vol vreugde en blijheid. Op Valentijnsdag kan je 

mensen verrassen en een doosje bonbons geven 

of een liefdeskaart geven. Dus als het Valentijns-

dag is maak dan plezier en lol. Groetjes van  

Kasfia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L.O.V.E. gemaakt door groep 5C) 

Mama is mijn Valentijn. Papa is mijn Valentijn. 

Nani is mijn Valentijn. Adji is ook mijn Valentijn. 

Mijn Valentijn is mijn familie. Jullie zijn alles voor 

mij. Vooral mama papa nana. Die lekker kookt 

voor mij en hetzelfde voor mijn adji. Moeilijke 

woorden: 
 Adjie/Dadi = De moeder van jouw vader 

 Nana = De vader van jouw moeder 

      Nani = De moeder van jouw moeder 

 Adja/Dada = De vader van jouw vader 

Shaja, groep 5C 



Brede school: Kickboksen in de Mobiel onder leiding van meester Lamyn 
 

 



Hoe ver  en hoog kun je springen?  

(zelf bedacht spelletje in de onderbouw) 


