
 

 

 

 
 

 

 

Maandag 6 maart:  

Zwemmen voor de groepen 5 

Start verkoop schoolkaarten-actie 

 

Dinsdag 7 maart: 

De groepen 3 gaan naar het Concert-

gebouw 

MR-vergadering 

 

Woensdag 8 maart: 

 

 

Donderdag 9 maart: 

De groepen 7/8, 8a en 8b hebben een 

Les Boeddhisme in de personeels-

ruimte 

Afsluiting thema kleding 

 

 

Vrijdag 10 maart: 

9.00 u modeshow peuters/kleuters in 

het speellokaal als afsluiting van het 

thema ‘kleding’  

 

Afsluiting thema kleding, peuters/kleuters 

 

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

met een modeshow in het speellokaal voor de ouders. 

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-

voort waar in geknipt 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 uur!! 
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Het personeel op De Tamboerijn.  

 

Als directie hebben wij ons de afgelopen week vooral 

bezig gehouden met het vinden van vervanging in groep 

3a van juf Bianca en groep 4b want juf Nicole is voorlo-

pig nog niet beter. Het vinden van leerkrachten duurt 

langer dan dat wij gewend zijn. Totdat wij iemand vin-

den staan wij zelf voor de klas.  

En wij vinden dat heel erg leuk! 

Wij sturen de ouders van groep 3a en 4b natuurlijk  

direct bericht als wij een vervanger gevonden hebben.  

 

Maandag en dinsdag was de school dicht voor de leer-

lingen. Toen hebben de leerkrachten de toetsen geana-

lyseerd en zijn de plannen gemaakt voor de lessen van 

de komende periode.  

 

Wij kijken ook nog even vooruit naar de Jubileum 

week. Er zijn tekeningen gemaakt door de leerlingen en 

deze worden als kaarten door verkocht voor het goede 

doel! 

Binnenkort hoort u hier meer over. 

 

 

Martine Nieuwstad en José Bijl 

 

Verkoop schoolkaarten 

 
De kaarten zijn binnen! Uw kind(eren) hebben een 

kaartje mee naar huis met een korte uitleg en voorbeeld 

van hun kaart. Bij de klassen kunt u op een poster ook de 

mooie resultaten bewonderen. Voor elk kind zijn 8 pak-

jes kaarten beschikbaar met daarin 8 kaarten. Een pakje 

kost 6 euro, waarvan 2 euro voor de school zijn. Van 6/3 

t/m 28/3 te koop bij de administratie. Elke ochtend 

tussen 8.30 en 9.30 u en op vrijdag ook na 14.15 u. U 

kunt met gepast geld komen betalen, u krijgt dan een 

betaalbewijs dat u kunt laten zien aan de leerkracht van 

uw kind. De leerkracht geeft de pakjes mee na betaling.  

De opbrengst wordt dagelijks opgehaald zodat er geen 

geld op school ligt. 



Verjaardagen 
 

Dag  Naam    Groep 

 

4  Soraychia Amouten (2007)  6B  

4  Chibueze Tese (2006)   7A  

6  Jayson Agu (2009)    4A  

6  Raiyaan Koudjeti (2007)   7A  

7  JayJay Andulte (2008)   5A  

9  Josiah Giancola (2006)   6B  

10  Ninor Amir (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.  

VERKEERSEXAMEN 

Op woensdag 19 april krijgen de leerlingen van 

groep 7 op school het theoretisch verkeersexamen.  

Zoals u vast al van uw kind gehoord heeft, zijn we 

al een paar weken druk aan het oefenen.  

U kunt uw kind ook thuis laten oefenen: op de 

computer of de mobiele telefoon. De gratis app van 

Veilig Verkeer Nederland, de VVN Examen app, is 

een goede oefening. Op de computer biedt Veilig 

Verkeer Nederland vier goede oefenexamens aan: 

examen.vvn.nl. Speciaal voor Amsterdam is de web-

site www.tussenschoolenthuis.nl ontwikkeld. De 

kinderen kunnen oefenvragen maken met als ach-

tergrond de verschillende stadsdelen van Amster-

dam, ook Zuidoost. Ze moeten dan wel inloggen: 

de inlognaam is tst, het wachtwoord is fiets. 

Op school laten we de kinderen ook zoveel moge-

lijk oefenen op de computer, want we vinden het 

belangrijk dat kinderen veilig  kunnen deelnemen 

aan het verkeer. 

Kleding verloren & gevonden & weg-

geven 6, 7 en 8 maart! 

 
Volgende week zullen wij op maandag en dins-

dag de gevonden kleding weer neerleggen op de 

tafels in de bovenbouwhal. Op woensdag wor-

den de kledingstukken weggegeven aan wie ze 

nodig heeft. Wij vragen u maandag of dinsdag 

goed te kijken of u iets vindt dat u kwijt bent 

geraakt. Woensdag kunt u gewoon kijken of er 

iets bijzit dat u goed kunt gebruiken.  

 

De school heeft ook nog een vitrine van glas te 

geef. Hij staat in de onderbouw hal. 

U kunt aangeven aan Marjan als u hem wilt heb-

ben. 

  

Meenemen moet wel op woensdag! 

Gezonde traktatie 

 
Gezonde traktatie van 

Jonathan voor zijn vijfde 

verjaardag. Versierde  

appels op een chinees 

stokje 

http://www.tussenschoolenthuis.nl


(Vervolg vakantieverhalen) 

 

Ik ging een paar dagen bij mijn oma slapen en dag bij mijn nichtjes slapen en ik ben 

naar Balorig geweest. Er was geen feestje maar gewoon omdat het leuk is en ik ging 

ook huiswerk maken. Het was een leuke vakantie en we gingen ook bij me neef en 

neefje op bezoek en ik had een leuke vakantie. Groetjes, Tanicha. 

 

Mijn vakantie was leuk. Ik ging bij mijn oma logeren en we gingen naar de MacDo-

nalds en Intertoys en het was ook leuk thuis. Groetjes, Kenya.  

 

In de vakantie vond ik het leuk. Want ik was op kamp en daar gingen we zwemmen 

en bowlen. En ook nog spelletjes doen. We gingen ook winkelen.  

Groetjes van Haley. 

 

De voorjaarsvakantie van 17 februari was heel leuk. Ik had meegedaan aan zwem-

men. Het was heel leuk. Ik heb veel geleerd. Ik kan nu duiken en ik heb mijn A di-

ploma behaald. Groetjes, Christel. 

 

In de voorjaarsvakantie ben ik samen met mijn familie naar  

Amstel hotel geweest. En ik ben bij me oma en opa gaan slapen. En mijn tante en 

neefje kwamen ook logeren. Ik heb een toffe vakantie gehad. Groetjes, Enza van 

groep 5B. 

 

 

 

Verhalen over de Voorjaarsvakantie van groep 5B 
 

In de vakantie ging ik naar het Mirandabad en ik ging naar de 

Bounz op dezelfde dag toen ik naar de Bounz ging, ging ik ook 

naar de bioscoop lego Batman film kijken. En ik mocht ook bij 

mijn oma slapen. Toen ginge we naar Balorig met mijn hele fami-

lie. De voorjaarsvakantie was leuk. Ik mocht shoppen met mijn 

oma, mijn tante en mijn moeder.  Groetjes, Malia 5B.  

Bounz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lego Batman the movie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorjaarsvakantie was het heel leuk. Omdat ik naar zwem-

men ben geweest en ik ben heel ver gekomen en ook omdat ik 

bij mijn tante ben gaan logeren. Wel dat was het. Ik wens jullie 

veel geluk in je leven. Doei. Lorna 5B. 

 


