
Voorjaar? 

 

Gelukkig worden de dagen weer 

lichter en lichter. De zon is 

weer eerder bij ons. Afgelopen 

periode voelden velen zich een 

mol. De dag begint en eindigt in 

het donker. Dat is nu voorbij en 

wij gaan op naar het voorjaar. 

De afgelopen weken hebben wij 

op school best wat zieken ge-

had. Zieke leerlingen en zieke 

leerkrachten. Samen hebben we 

het opgelost. Alhoewel, het is 

nog onduidelijk wie juf Bianca 

gaat vervangen tijdens haar 

zwangerschapsverlof maar we 

zijn op zoek en  en praten  met 

kandidaten. Wij stellen de ou-

ders van groep 3 op de hoogte 

via de mail voordat de school 

weer begint! 

 

Een plezierige vakantie toege-

wenst! 

 

Graag uw aandacht voor de ge-

dichten in deze TamTam en  

Aicha, zet hem op bij de voor-

leeswedstrijd! 

 

Martine Nieuwstad & José Bijl 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maandag 27 februari: 

Schoolwerkdag– de school is 

gesloten! 

 

Dinsdag 28 februari: 

Schoolwerkdag– de school is 

gesloten! 

 

Woensdag 1 maart: 

De volgende groepen gaan naar 

de bibliotheek: 

10.00 uur 8a 

12.00 uur 5a 

12.30 uur 5c 

13.00 uur 5b 

13.30 uur 8b 

 

Donderdag 2 maart: 

 

 

Vrijdag 3 maart: 
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Aicha leest voor op 4 maart in 

de OBA Reigersbos.  
 

Op 4 maart om half 3 leest Aicha 

voor in de Bibliotheek Reigersbos.  

Aicha is de winnares van de Voorlees-

wedstrijd 2016-2017 van onze school.  

Aicha is nu hard aan het oefenen.  

 

Kom naar de Bieb en moedig 

onze winnares aan!!!!! 

 
Er komen meerdere leerlingen voorle-

zen. Ze komen uit Amsterdam Zuid-

oost, Duivendrecht, Diemen en Ou-

derkerk aan de Amstel.  

 

Twee leerlingen gaan door naar de 

volgende ronde op 19 maart. Het be-

gint dan om 14.00 uur in de OBA op 

het Oosterdokseiland, in het OBA 

Theater. 

 
 

MET SPOED GEZOCHT:   

Zwembegeleiding 

 

Wij zijn op zoek naar een ouder die de 

kinderen van groep 5 wekelijks wil begelei-

den tijdens de zwemlessen. De kinderen 

vertrekken iedere maandag om 14 uur en 

zijn rond 15.45 uur weer terug op school. 

De ouder maakt deel uit van een team van 

ouders en medewerkers van de Tamboe-

rijn die wekelijks met de leerlingen naar het 

zwembad gaan.  

Bij deze taak hoort ook het invullen van de 

lijstjes in het zwembad en het contact met 

de groepsleerkracht. 

In de zwembad lijstjes staat vermeld welk 

kind in welk instructiebad zwemt. 

Wij hebben een potje gevonden waaruit 

een kleine vrijwilligers vergoeding voor 

deze taak kan worden gefinancierd. 

Welke ouder vindt dit een aantrekkelijke 

activiteit? 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u 

terecht bij Juf José of juf Sylvia. 



Verjaardagen 

Februari 

Dag Naam         Groep 
 

19  Precious Osei (2008)   5B  

20  Mansur Koampah (2007)  6B  

20  Myson Lo-A-Njoe (2007)  6B  

20  Alyssa Lute (2006)   6B  

20  Amy Lute (2006)    6A  

21  Rugero Brashuis (2005)   8B  

21  Djemairo Zweden (2006)  7A  

26  Esi Ameyaw (2012)   1/2A  

26  Elias Guanin Mendieta (2008)  4B  

29  Cherilyn Struiken (2008)  6C  

 

Maart 
Dag Naam          Groep 

 
1  Jonathan Hagenaar (2012)  1/2D  

1  Junaysha Williams (2008)  5B  

2  Dagne Assefa (2007)   5A  

3  Jaddai Misiedjan (2011)   1/2B  

4  Soraychia Amouten (2007)  6B  

4  Chibueze Tese (2006)   7A  

 
 

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.  

Het naamdicht van Solange is als volgt: 

Freek is een bioloog. 

Rifhaaien zijn niet gevaarlijk voor mensen. 

Eén haai heeft een vergissing gemaakt. 

Eén haai heeft een hap uit Freek’s arm genomen. 

Kleren had Freek niet aan bij de operatie,  

                                          wel een operatieshirt. 

Vaak zijn rifhaaien niet gevaarlijk. 

Ontsnappen kon Freek niet aan de haai. 

Nooit is dit eerder gebeurd. 

Kan Freek vandaag eindelijk naar huis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afsluiting thema kleding, peuters/kleuters 

Op vrijdag 10 maart sluiten wij het thema “kleding” af 

met een modeshow in het speellokaal voor de ou-

ders. Wij willen samen met de kinderen oude kleding 

van papa of mama versieren. Zou u uw kind iets mee 

willen geven zoals een t-shirt, overhemd, schort, 

sjaal, pet, jurk enzo…. waar ingeknipt en op versierd 

mag worden. 

Het is niet de bedoeling dat u iets koopt voor uw 

kind. Wij zien u graag op 10 maart om 9.00 u!! 

Naamdichten op Freek Vonk 

 

Een aantal leerlingen van groep 5a heeft een naam-

dicht, gemaakt. Dit hoorde bij de Nieuwsbegrip op-

dracht van afgelopen week,  

Hierbij het naamdicht gemaakt door Dagne, Chevan-

ny en Solange . 

Dagne, net twee maanden op school en 15 maan-

den in Nederland heeft hierbij een extra pluim ver-

diend! Dagne schreef:  

Freek Vonk is bioloog 

Reist Freek Vonk echt de hele wereld over? 

En leeft hij nog gelukkig? 

En wie heeft Freek als eerste gered? 

Kan Freek zijn haar nog wel kammen? 

Vonk is zijn achternaam. 

Ook is hij voor het eerst gewond geraakt. 

Nam ‘Freeks Wilde Wereld “ nu een ander persoon 

voor het TV programma aan? 

Komt “Freeks Wilde Wereld”  nog wel op TV? 

 

Het naamdicht van Chevanny : 

Freek Vonk is gebeten door een haai. 

Rifhaaien bijten nooit mensen. 

Een rifhaai nam een grote hap uit zijn bovenarm. 

En Freek kreeg meer dan 100 hechtingen. 

Kan hij zijn arm nog bewegen?  

Voor zijn programma reist hij veel. 

Ook de haai kan een vergissing maken. 

Na de beet moest Freek  

                           meteen naar het ziekenhuis. 

Kan Freek Vonk snel weer naar huis?  



Schoolkaarten actie voor ons 

jubileumfeest 

 

Dit jaar bestaat De Tamboerijn 35 jaar! 

Dit gaan wij vieren in een jubileumweek 

van 29 mei t/m 2 juni 2017.  Om in deze 

week leuke activiteiten met de kinderen 

te kunnen organiseren doen wij mee aan 

een schoolkaarten actie om geld in te 

zamelen voor deze week.  

U heeft vast al van uw kind(eren) ge-

hoord dat zij een mooie tekening hebben 

gemaakt. Van deze tekening wordt een 

ansichtkaart gemaakt  en verpakt per 8 in 

een setje. Het is de bedoeling dat de kin-

deren deze setjes (ieder kind krijgt 6 set-

jes) proberen te verkopen aan familie, 

kennissen en buren. 

Juffen dag groep 3C 
 

Donderdag 16 februari hebben de groepen 3 Juffen dag 

gevierd.  

 

Het was een geweldige dag vol spelletjes met prijzen, 

gezelligheid, piratengym, dansen, een leuke film, gek 

doen, snoepen en lekker eten. 

 

De kinderen van groep 3c hebben bingo, sjoelen, stoe-

lendans en stop dance gespeeld.  

Een heleboel kinderen zijn met één of meerdere prij-

zen naar huis gegaan.  

 

Wat hebben ze het leuk gehad! 

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.  

Hieronder op de foto: De kinderen 

dachten dat er twee Americo’s langskwa-

men! 


