
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 website 

www.tussenschoolenthuis.nl ontwikkeld. De kinderen kunnen 

oefenvragen maken met als achtergrond de verschillende stads-

delen van Amsterdam, ook Zuidoost. Ze moeten dan wel in-

loggen: de inlognaam is tst, het wachtwoord is fiets. 

Op school laten we de kinderen ook zoveel mogelijk oefenen 

op de computer, want we vinden het belangrijk dat kinderen 

veilig  kunnen deelnemen aan het verkeer. 

 

 

 

 

 

 
Maandag 3 april: 

Groep 5 gaat zwemmen 

Inhaal-les muziek groep 3B 10.15 -11.00 

Afsluiting brede school  

 

Dinsdag 4 april: 

Wereldgrachten groep 7  

Afsluiting brede school  

 

Woensdag 5 april: 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 
 
Afsluiting brede school  

 

Donderdag 6 april: 

Afsluiting brede school  

 

Vrijdag 7 april: 

 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

de TamTam  31 maart 2017 
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 Juf van groep 3A 

 

Hallo leerlingen en ouders/verzorgers van De 

Tamboerijn, 

 

Ik wil me even voorstellen. Mijn naam is  

Choumissa en ik ben de nieuwe juf van groep 

3A. Sinds vorige week werk ik op De Tam-

boerijn. Ik vind het een fijne en gezellige 

school. 

 

Groetjes…. 
 

 

Uitnodiging afsluiting brede school 
 

Beste ouders, 

 

Uw kind heeft de afgelopen weken meege-

daan aan activiteiten van de brede school. U 

bent van harte uitgenodigd om te komen kij-

ken naar de afsluiting. Op de dag dat uw kind 

les heeft kunt u komen kijken vanaf 15:05 tot 

15:25 naar uw eigen kind.  

Alleen de groep op maandag in de gymzaal 

(beweegdiploma) heeft een heel uur afsluiting 

brede school vanaf 14:25 tot 15:25. 

http://www.tussenschoolenthuis.nl


Verjaardagen 

 

Dag Naam    Groep 

 
2  Aayush Kalra (2012)   1/2F  

2  Y'nuar Maria (2009)   4A  

2  Ishen Ramkisoen (2007)   6C  

2  Ngohzi Vreedzaam (2006)  7/8  

4  Naami Teclmariam Abay (2011) 1/2F  

5  Celina Bansi (2012)   1/2A  

6  Jurrell Franker (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.  

Schooltuinen 

 

De schooltuinen gaan weer van start op 5 april.  

De bordjes zijn al bijna klaar. Met dank aan meester 

Clyde. 

Turnen 

 

Ik heb op bredeschool turnen gezeten.Ik heb erg               

veel geleerd bijvoorbeeld handstanden, sprongen 

en nog veel meer. Ik wil al heel lang op turnen en 

dit was al een heel goed begin.Er waren ook veel 

toestellen zoals rekstokken,matten en balken.Het 

moeilijkst was op het rekstok en het makkelijkst 

was op de balk en de sprongen . De juffen waren 

erg aardig. Ik vind het erg jammer dat het bijna 

afgelopen is.Ik ga zeker verder met turnen.Het 

was erg leuk.Zeker een aanrader!                   

 

 

Groeten Amber, groep 6a 

 

Schaken 

 

Hallo allemaal! Vandaag ga ik jullie vertellen hoe 

leuk en interessant schaken op de brede school 

was. Maar eerst vertel ik hoe schaken werkt, het 

is een spel, waarvan het doel is om de koning af te 

pakken van de tegenstander. Je speelt met 2 kleu-

ren: wit en zwart. Wit begint altijd. Als je met wit 

speelt staat de dame op wit. Een paard mag 3 stap-

pen doen. 2 naar voren en 1 opzij of omgekeerd. 

Een loper mag alleen schuin. Een toren mag alleen 

in een rechte lijn. De pionnen mogen alleen 1 stap 

naar voren. Ik vond het leuk omdat het rustig was 

en uitdagend. 

 

Groetjes van Samarjeet, groep 6A. 

 

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 verwelko-

men op deze ochtend. 

Met vriendelijke groet, 

 

Sarah Larbi 

(oudercontactfunctionaris) 



Techniekweek onderbouw 

 

 


