
 
 

 

 

 

 

 

Maandag 13 maart: 

Zwemmen voor de groepen 5 

 

Dinsdag 14 maart: 

Groep 4 gaat naar de Hermitage 

 

Woensdag 15 maart: 

Stemmen voor de verkiezingen! 

De volgende groepen gaan naar de 

Openbare bibliotheek: 

 10.00 uur 4a 
 10.30 uur 4b 
 11.00 uur 7a 
 11.30 uur 6b 
 12.00 uur 7/8 
 12.30 uur 6c 
 13.00 uur 6a 
 

Donderdag 16 maart 

 

Vrijdag 17 maart: 

 

 

Zondag 19 maart: 1400 uur in de 

bibliotheek OBA Centraal: Aicha 

aanmoedigen! 

 
Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 
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# nummer 25 

T FACTOR!! 
 

De T factor komt eraan. 

Het is alweer bijna april en dat betekent: 

T-factor maand! Op donderdag  13 april zullen we weten, wie 

de T-factor gewonnen heeft. Wil jij meedoen? Lees dan het vol-

gende aandachtig door: 

Wie mogen er meedoen? 

Alle kinderen van de Tamboerijn van groep 3 t/m 8. Alleen : je 

mag je maar een keer opgeven ( dus niet samen met iemand en 

dan ook nog een keer alleen). 

Wat mag je doen? 

Eigenlijk alles, wat leuk is om naar te kijken en/of luisteren. Dus 

zingen (soundmix of playback) dansen ( alleen of met een groep-

jes) toneelspelen, jongleren, goochelen, acrobatiek, een instru-

ment bespelen enz. Let op twee dingen : je “act” mag niet langer 

duren dan 3 minuten( korter mag wel)en het mag niet ordinair 

zijn: b.v. rappers gebruiken nog wel eens schunnige taal. Dat is 

natuurlijk niet toegestaan. 

Hoe kun je je opgeven? 

Bij de meester of juf kan je een aanmeldingsformulier  vragen. 

Dat vul je in. Als je een act met een groepje doet, is één formu-

lier voldoende .Dat lever je in bij je meester of juf. 

De uiterste inleverdatum is woensdag 29  maart . 

Wat doe je daarna? 

Oefenen, oefenen, oefenen. Ben je met een groepje spreek dan 

thuis bij iemand af. En dan doe je daarna mee in de voorronde , 

want alleen de besten komen in de finale. Wie ??? Daar hebben 

we de jury voor. 

En verder??? 

Nou dat was een heel verhaal. Wil je nog iets weten? Vraag het 

je meester of juf, die weten er alles van. veel plezier met oefe-

nen en maak je act zo mooi of leuk mogelijk.  

Veel succes. 

 

 

 

 

 

 

Invalleerkracht voor groep 4A 

 

Hallo allemaal,  

 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben juf Sonja.  

Vroeger speelde ik altijd schooltje, dus het 

was geen verrassing dat ik zelf ook juf ben ge-

worden. Ik ben al meer dan 30 jaar groeps-

leerkracht en ik heb veel ervaring opgedaan in 

alle groepen van de basisschool. Ik vind het 

heel fijn om nu bij de Tamboerijn te mogen 

werken. De sfeer op school is heel erg goed. 

Ik werk op de maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag in groep 4A. Ik vind alle kinderen heel 

erg lief en ik heb het erg naar mijn zin.  

 

Sonja Schukking 

Kaarten  voor het Jubileumfeest 
Denkt u -als u wilt- nog even aan het kopen 

van een setje kaarten van uw kind? U of uw 

kind kan elke ochtend tot half tien en vrijdag 

ook na schooltijd een bonnetje bij de  

administratie voor 1 of meerdere pakketje(-s) 

kaarten kopen a 6 Euro. Voor en na schooltijd 

kunt u dan de kaarten bij de leerkracht opjha-

len. De uiterste inleverdatum van uw bijdrage 

is 28 maart. 



Verjaardagen 

Maart 

 

Dag Naam    Groep 

 
10  Ninor Amir (2006)   7A  

12  Trinity Oware (2012)   1/2C  

13  Noël Agésilas (2005)   7/8  

13  Samarjeet Singh (2007)   6A  

15  Jediael Konigferander (2009)  4A  

15  Lee-Ann Read (2006)   7A  

16  Joanna Hagenaar (2009)   4A  

16  Aimee-Lee Koorndijk (2012)  1/2C  

 
 

 

 

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.  

Voorleeskampioen Amsterdam? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, ik ben Aicha van groep 7/8 en ik heb de 

voorleeswedstrijd van Amsterdam Zuidoost ge-

wonnen!  

Ik heb een paar maanden geleden De Voorlees-

wedstrijd van deze school gewonnen. En ik ben 

toen doorgegaan naar die van Zuidoost. Het was 

een spannende strijd, want de andere kandidaten 

waren heel goed! Het voorlezen was heel leuk. Ik 

had was wel heel zenuwachtig. Gelukkig is alles 

goed gegaan. Zondag 19 Maart ga ik naar de 

voorleeswedstrijd van Amsterdam! In de centrale 

bibliotheek van Amsterdam. Misschien win ik 

wel. En iedereen mag komen kijken, het begint 

om 14:00.  

 

Groetjes, Aicha  

Rijmen zoals Dick Bruna: een aantal kinderen 

uit groep 5A hebben  een rijmpje  gemaakt  vol-

gens de regels van Dick Bruna.  

 

hé nijntje   waarom huil je 

hé nijntje  je bent een lekker konijntje 

omdat mijn oma dood is 

je smaakt als een mandarijntje  

(Thijs , 5A) 

 

ik heb een naar bericht gekregen 

nijntje laat een dikke traan 

ik heb een telefoontje van de ambulance gekregen 

want dick bruna is doodgegaan 

(Felicity en Michelle, 5A 

 

nijntje gaat voor het eerst naar school 

haar juf heet anne feest 

nijntje is druk aan het spelen 

vandaag is het een  lange dag geweest 

(Gwendolyn,5A) 

 

Misschien is het jullie opgevallen:  

Dick Bruna gebruikte geen leestekens en geen 

hoofdletters. En de tweede en vierde regel moe-

ten op elkaar 

rijmen. 

 

 

 



Voorbereiding modeshow/thema ‘kleding’ in de onderbouw  

(foto’s van de modeshow komen volgende week in de Tamtam: 

 

 



Stem op mij!!  

(oefening van groep 5C) 
Stem op mij om voor jezelf op te komen, om de middelbare school te halen, om pesten tegen te gaan, 

voor de natuur, de dieren en de blaadjes…………………………………………………….. 

 

 

 

Het concertgebouw met alle groepen 3. 

 

Dinsdag gingen wij naar het Concertgebouw. 

Daar waren ook heel veel ander kinderen. Wij 

zagen mensen op het podium en een meneer 

was verkleed als een vrouw. De kinderen gin-

gen daarom lachen.  Wij gingen zingen en de 

mensen op het podium gingen instrumenten 

spelen. Mijn lievelingsliedje is: Wij spelen samen, 

dat is leuker dan alleen.. Het liedje van het klop-

spook vond ik eng omdat er gezongen werd 

‘bijt in je poot’.  De fluiten vond ik mooi klin-

ken, dat zijn blaasinstrumenten. En ze zeiden 

hoe ze heetten. Bijvoorbeeld: Hier komt op de 

trompet LILY!!! 

Nigel groep 3b 


