
 
Maandag 27 maart: 

 

Dinsdag 28 maart :  

laatste dag verkoop schoolkaarten 

 

Woensdag 29 maart: 

Laatste dag om je in te schrijven 

voor de T Factor 

9:00 uur klassenouder-

bijeenkomst 

13:00 uur Leerlingenraad 

 

Donderdag 30 maart: 

Kunstschooldag groepen  8 a en b. 

 

Vrijdag 31 maart: 

Kuntsschooldag 

groep 8 meester 

mark. Meester Hans 

van der Steen gaat 

met pensioen. 

 

 Kaartenverkoop voor het jubileumfeest 

 

Laatste kans! 

 

U kunt nog t/m dinsdag 28 maart setjes kaarten van 

de tekening van uw kind(eren) kopen. De opbrengst is 

bestemd voor het 35 jarig jubileumfeest van de 

school. Alle kinderen hebben een mooie tekening ge-

maakt en daarvan zijn voor ieder kind  8 setjes met 

ansichtkaarten gemaakt.  

 

Een setje kost 6 euro en bevat 8 kaarten. De kinderen 

mogen de setjes verkopen aan hun ouders, opa’s, 

oma’s, tantes, ooms, buren en iedereen die het leuk 

vindt.  De setjes kunnen betaald worden bij de admi-

nistratie U krijgt dan een bewijs waar mee u de setjes 

kunt ophalen bij de leerkracht van uw kind.  

 

Alle niet verkochte setjes moeten helaas worden  

Teruggestuurd naar de drukker. Er is 2 euro op-

brengst per setje voor de school waarmee wij een 

leuk feest voor de kinderen willen organiseren. 

 

Koopt u ook de mooie  

kaarten van uw kind(eren)!? 
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Uitnodiging Koffieochtend 
Beste Ouders, 

 

Op donderdag 20 april bent u van harte uitgenodigd om 

de koffieochtend bij te wonen. 

Op deze ochtend gaan we het over “Budgetteren”  

hebben. We beginnen om 09.00 en sluiten om 11.00 af.  

De bijeenkomst vindt plaats in het personeelslokaal van 

de Tamboerijn. Ik hoop jullie allemaal te verwelkomen 

op deze ochtend. 

Met vriendelijke groet, 

 

Sarah Larbi 

(oudercontactfunctionaris) 

Pelle flitst, een aanrader voor thuis oefenen. 
 

Pelle Flitst is een app voor kinderen van groep 4 en 5 en de 

tweede helft van groep 3, die moeite hebben met lezen.  

Pelle Flitst doe je in principe met zijn tweeën, maar je kunt het 

ook alleen doen. De ene speler leest de woorden hardop en de  

ander geeft aan of het goed gelezen is. Elk woord wordt in een 

flits getoond, waarbij de lettergrootte en de flitsduur instelbaar 

zijn. Woorden die nog niet goed gelezen werden, worden op-

nieuw aangeboden.  

Gratis te downloaden in de Appstore of Google Play: 

 

https://eduapp.nl/apps/onl-pelle-flitst 

https://eduapp.nl/apps/onl-pelle-flitst
https://eduapp.nl/apps/onl-pelle-flitst


Verjaardagen 

 
Dag   Naam    Groep 

25  Deshae-lee cruden (2010)  3C  

25  Jayla Naarden (2009)   4B  

26  Shreya Chedi (2010)   3B  

26  Jose Muzo (2011)   1/2C  

26  Esther Mvemba (2008)  5A  

27  Elai Agu (2008)    5A  

 

 

 
 

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.  

Meester Hans stopt met gymles 
 

Meester Hans is gestopt met extra gym. Heel jammer want 

hij deed het zo leuk! We gaan hem heel erg missen!! Wij 

wensen hem veel geluk, mooie fietstochten en een goede 

gezondheid toe. 

 

Foof groep 7/8, Nikos groep 6A, Frangiskos groep 5C 

en Gabriel groep 3A 

 

 

 

T FACTOR  INSCHRIJVING SLUIT VOLGENDE WEEK 

 

Wanneer je  je nog  wilt inschrijven voor de T factor is haast geboden!! 

 

De inschrijving  sluit op 29 maart!!  

Schrijf je snel nog in. 

Kaartenverkoop deel II 

 
Binnenkort bestaat de school 35 jaar en 

elke 5 jaar vieren we dat en hebben we 

een actie om geld op te halen en dit jaar 

is dat de kaartenactie. 

 

Het is van belang om veel (of alle) kaar-

ten te verkopen. Anders kunnen we 

geen feest organiseren. Dan kunnen we 

geen dingen kopen op betalen zoals: 

 

Springkussens 

IJs 

Dj 

Spelletjes 

 

Want we moeten drie dagen (maandag, 

woensdag, vrijdag) organiseren en als er 

geld overblijft dan gaat dat naar  

goede doelen, zoals: Kika, het vergeten 

kind. 

Dus verkoop snel al je kaarten want het 

kan tot 31 maart. 

 
Jessey, groep 8B, namens de leerlingen-

raad.  

 
 



Thema ‘mensen’ in de onderbouw 



 

De Verteltas 

 
Een Verteltas is een stoffen tas gevuld met een prentenboek, een infor-

matief boek en verschillende soorten spelletjes.  Het is een tas met aan-

trekkelijke materialen, die op verschillende manieren gebruikt kunnen 

worden. De Verteltas stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen. 

 

Op onze school vinden we het voorlezen heel belangrijk. De bedoeling is 

dat de ouders samen met hun kinderen de inhoud van deze tas bekijken. 

Daarom geven we de peuters en kleuters de gelegenheid om de tassen 

mee naar huis te nemen.  

 

Voor uitleg over het gebruik van de tas kunt u contact opnemen met de 

ouder-contactfunctionaris Sarah Larbi, die een uitleg geeft over het ge-

bruik op vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur in de hal van de onderbouw. 

 

Sarah Larbi, oudercontactfunctionaris 

Tellen op een speelse manier in de onderbouw in groep 1/2C 

Bordje voor de schooltuinen van Ritchely van groep 6C 


