
De T-Factor komt eraan! 

 

De voorronde van de T-Factor 

voor de groepen 3, 4, 5 is op 

dinsdag 11 april 2017. De voor-

ronde voor de groepen 6, 7, 8 is 

op maandag 10 april!  

Op het aanmeldingsformulier zijn 

deze data omgedraaid, maar dat 

klopt dus niet.  

 

De aanmeldingsformulieren en de 

cd’s moeten niet later dan 

woensdag 29 maart worden 

ingeleverd op school.  
Dat kan bij de eigen juf of mees-

ter. De grote finale is op donder-

dag 12 april! 

We hopen dat veel kinderen al 

aan het oefenen zijn! 

Agenda 

 
Maandag 20 maart: 

Groep 5 gaat zwemmen 

Groep 3a muziek 10.15 -11.00 

 

Dinsdag 21 maart: 

 

Woensdag 22 maart: 

Openbare Bibliotheek Amsterdam 

diverse groepen: 

 

  10.00 uur 8a 

 12.00 uur 5a 

 12.30 uur 5c 

 13.00 uur 5b 

 13.30 uur 8b 

 

Donderdag 23 maart: 

 

Vrijdag 24 maart: 

Groepen 6a, 6b en 6c Les over de 

islam in de teamkamer 
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Ga mee en luister naar Aicha :  

Kwartfinale Voorleeswedstrijd 

Aanstaande zondag 19 maart  

Om 14.00 uur 

OBA Amsterdam 

Oosterdokskade 143 

1011 DL  Amsterdam 

 

Aicha gaat strijden om de eerste 

plaats te bereiken en door te kunnen 

gaan naar de provinciale finale.  

Er zijn  10 kandidaten die voorlezen, 

afkomstig uit Amsterdam ( 4 ) , Am-

sterdam Zuidoost( 1), Alkmaar(1), 

Bergen (1), Wormer (1), Castricum 

(1), Hilversum(1).  

 

Maak een spandoek en moedig 

haar aan.  

 

Zet ‘m op Aicha, je hebt zo mooi 

voorgelezen in de Bieb van Reigers-

bos. Het gaat vast lukken.  

 

OPROEP: BIJ DE GOEDE DEUR 

 

De kleinere kinderen gaan allemaal  

naar de hoofdingang. En dat is verve-

lend voor de bovenbouw.  

Het is er dan heel druk. 

Maar het is ook  gevaarlijk voor de 

kleine kinderen. 

Ze kunnen om ver worden geduwd.  

En het is ook propvol voor als het 

regent. Want iedereen wil dan on-

der de afkap staan. En er is voor elke 

bouw een eigen ingang. 

En ouders die hun kind(eren) weg 

brengen of halen moeten ook door 

de goede deur, TENZIJ je met je 

oudere zus of broer bent 

(van deze school ). 

Dit is dus een oproep of jullie a.u.b. 

door de goede ingang naar binnen en 

buiten gaan. 

 

Met vriendelijke groet van de leer-

lingen raad 

Kaartenverkoop  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 leer-

kracht ophalen. De uiterste verkoopdatum is op 28 maart. 



Verjaardagen 
 

De jarige kinderen van 17 maart worden hier alsnog 

vermeld. Excuses dat zij niet in de vorige Tamtam 

stonden. En natuurlijk nog van harte gefelicteerd!!! 

 

Dag  Naam    Groep 
 

17  Jay-don Boldewijn (2009)  4B  

17  Rish-ci-ell Boschman (2007)  6A  

17  Himesh Fonseka (2007)   6B  

17  Mirchaëlla Lambert (2009)  4A  
18  Jaïr Plet (2005)    8A  

20  Haley Kasanwirjo (2008)   5B  

22  Safora Durham (2007)   6B  

23  Aydin overloon (2010)   3B  

23  Shaili Ramdin (2009)   4B  

23  Berat Sener (2005)   8B  

24  Yussuf Meggouh (2012)   1/2F  

 
 

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.  

Kampioen indoor 

 

Eljahro Philipsen van groep 4A is afgelopen 

zondag voor de 2de keer op rij Nederlands kam-

pioen indoor geworden in Apeldoorn. Hij werd 

1ste op de onderdelen 40m sprint, hoogspringen 

en verspringen en 3de op de 600 meter. Het was 

een lange, maar geslaagde dag. 

 

PS. Op de site van AV.Feniks (www.avfeniks.nl) 

staat nog meer, zoals: 

 

‘Eljahro deed op zaterdag al mee aan de finale van 

de crosscompetitie. Zondag kwam hij in actie bij de 

Nationale pupillenindoor in Omnisport Apeldoorn, 

samen met 4 andere pupillen van Feniks. Hij werd 

eerste met PR op Verspringen van 3,72m, dit is ook 

een indoor clubrecord’. 

 

Gefeliciteerd Eljahjro!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Leerlingenraad 
 

Er is weer leerlingen raad geweest en we hebben 

besproken : 

 

Over het 35e  jubileum van de school en wat we 

allemaal gaan doen.  

We hebben 4 thema’s zoals science en misschien 

komt er een circuit per bouw. 

Maar we kunnen helaas nog niet veel vertellen 

over wat er allemaal gaat gebeuren tijdens het 

jubileum, maar het wordt wel SUPER leuk . 

 

Maar nu iets anders: 

Het licht in de meisjes wc bij gym is al een hele 

lange tijd stuk. Dus na een hele lange tijd gaan we 

het laten maken. 

 

En dat de kleine kinderen bij de goede deur  

moeten. Maar daar komt een extra stuk voor  

(zie pag. 1 van deze Tamtam) 

Dat hebben we allemaal besproken. 

 

Groetjes Luvario 7a  en Jessey  8b 

 

  
 

   
 

 

 

http://www.avfeniks.nl


Tutorlezen 

 

Wij hebben tutorlezen met groep 3B met shekwan en jack. 

Het is echt super leuk want je ziet zeg maar hoe wij het vroeger deden . 

En we leren hun hoe wij lezen in groep 8. 

En dat als jij snel leest gaan hun je automatisch nadoen 

 En dat is soms wel grappig. 

Er zijn wel sommige momenten dat ze wel uit hun dak gaan en rustig zijn en ze raken 

wel snel uit hun concentratie maar daar zeggen we wel wat van. 

Amin en Jahlil, 8B 

 
 

Goedendag, 

 

Wij zijn Journey , Ghelaysha en Deshanti 

Wij zijn de laatste twee weken gaan lezen met Kiara, Medhie en Emilia uit groep 3b 

van Juf Nadine. 

Ze zijn de laatste 2 weken erg vooruit gegaan en wij zijn er erg blij mee. 

Niet alleen wij hebben met hun gelezen maar ook de rest van de groep 8b en 3b. 

We kijken vooral naar de zwakken punten van de kinderen. 

In het begin waren ze heel bang,maar nu beginnen ze aan ons te wennen. 

We proberen de kinderen te helpen om beter te lezen. 

De kinderen komen natuurlijk wel vooruit. 

Maar we willen wel proberen om de kinderen op een hoger niveau te krijgen. 

 

Groetjes, Deshanti, Journey, Ghelaysha 

Hermitage groep 4A 

 

Op een dinsdag gingen we naar de Hermitage. Het was heel leuk. 

We gingen knutselen en we zagen veel schilderijen. We mochten 

een poppetje nakleuren. En Nickolas en Aleksandra waren heel 

verliefd. Toen kregen ze vier meisjes Olga en Tatjana en Anestias 

en Maria en een jongetje en die heette Alexej.  

 

Zoë, 4A 

 

Hermitage Amsterdam voor kids Waterlooplein 

Wij hebben veel geleerd en alles was mooi. Ik heb echt veel 

respekt voor dit mooie museum. Ik wil er nog een keer heen.  

 

Anthony, 4a 

 

Ik ben Mirchaëlla. Ik ben naar de Hermitage geweest en ik vond 

het leuk, maar ik wil er morgen een keer heen en het is een muse-

um in Amsterdam en Waterlooplein. Op een dag kwam er een 

meisje die zei dat ze Maria was en ze zei dat ze de val had over-

leefd omdat ze koningin wou worden. 

 

Mirchaëlla, 4A 

 

 

 

 

 

Tekening Celisiah, 4B 



 

 

 

 

 

 

 

Wilgen knotten (groep 7/8) 

 

 

Hallo ik ben Giovanca en een paar weken geleden gingen wij wilgen knotten met groep 7/8. We 

werkten in groepjes van 3\4 ik werkte met Jamayah, Noël, Chanel en ik we kregen een kleine heggen-

schaar en een grote. De kleine kregen we om de kleine takken mee te doen en de grote heggenschaar 

om alle grote takken te doen. Ons groepje heeft een en een halve  knotwilg gedaan. De eerste, die we 

hebben gedaan, had de meester van de schooltuinen zelf geplant.      

Hij zei dat het zijn dochter of zoon is want we konden niet weten of het een meisje of een jongetje  

was. Toen Jamayah een tak ging knippen kreeg ze hem niet los en schoot de heggenschaar tegen Noël 

haar hoofd aan. Dat deed bij haar geen pijn gelukkig maar het was wel heel erg grappig om te zien. 

En toen ik de takken ging wegbrengen had meester Wim [schooltuin-meester] mij geleerd dat als je 

hoofdpijn hebt je aan de takjes van de  knotwilg kan zuigen want in de takjes zit iets wat in paracetamol 

zit, dus kan je eraan knabbelen. Dit was mijn stukje over het wilgenknotten. Ik hoop dat jullie het leuk 

vonden. Doei. 

 

Hallo ik ben Noël en ik zat ook in het groepje van Giovanca, Jamayah en Chanel.  

Terwijl wij aan het wilgen knotten waren waren er binnen in het gebouw mensen die chocolademelk en 

koekjes voor ons aan het klaarzetten waren. We waren klaar met wilgen knotten en brachten de takjes 

weg en de spullen stopten we in de dozen. We gingen naar binnen en stampten onze voeten af. We 

gingen terug naar onze plek en kregen onze chocolademelk en koekjes. De meester zei tegen ons: Het 

kan een beetje lauw zijn. Het was HEET! 

Terwijl we aan het eten en drinken waren begon meester Wim de takjes van de Knotwilg te vlechten. 

Wij dachten dat het ging breken maar dat was niet waar. Hij was het een beetje aan het vlechten als 

ScoobiDoo. 

Hij maakte een rammelaar en gaf het aan Chanel. Toen waren we klaar, deden onze jas aan en liepen 

weer terug naar school. 

Ik hoop dat jullie dit stukje van het verhaal leuk vonden. Doei.  

 

 

 

  


