
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 compu-

ter of de mobiele telefoon. De gratis app van Veilig 

Verkeer Nederland, de ‘VVN Examen app’, is een goe-

de oefening. Op de computer biedt Veilig Verkeer Ne-

derland vier goede oefenexamens aan: examen.vvn.nl. 

Speciaal voor Amsterdam is de superwebsite 

www.tussenschoolenthuis.nl ontwikkeld. De kinderen 

kunnen oefenvragen maken met als achtergrond de ver-

schillende stadsdelen van Amsterdam, ook Zuidoost. 

Ze moeten dan wel inloggen: de inlognaam is:  tst 

en het wachtwoord is: fiets 

Op school laten we de kinderen ook zoveel mogelijk 

oefenen op de computer, want we vinden het belang-

rijk dat kinderen veilig  kunnen deelnemen aan het ver-

keer. 

 

 

Maandag 10 april: 

Groep 5 gaat zwemmen 

Voorronde T-Factor voor de Boven-

bouw 

 

Dinsdag 11 april: 

Voorronde T-Factor voor de Midden-

bouw. 

Laatste levering schoolfruit!!! 

Spullen kwijt? Gevonden spullen liggen 

in de onderbouwhal! 

 

Woensdag 12 april:  

Voorleesontbijt 

(Het voorlezen en ontbijten vindt in de 

klassen plaats. Alle kinderen krijgen een 

bordje, beker, mes, vork en servetje). 

Spullen kwijt? Gevonden spullen liggen 

in de middenbouwhal! 

 

De volgende groepen gaan naar de 

Openbare bibliotheek: 

 10.00 uur 8a 

 12.00 uur 5a 

 12.30 uur 5c 

 13.00 uur 5b 

         13.30 uur 8b 

 

Donderdag 13 april:  

De T factor-finale! 

Spullen kwijt? Gevonden spullen liggen 

in de bovenbouw! 

 

Vrijdag 14 april: 

Goede vrijdag. Dit is geen vrije dag. 

 

Gevonden en verloren spullen liggen in 

de middenbouwhal in een kar! 
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T-FACTOR 
  

De aanmelding is vorige week gesloten!  

Alle kinderen die een aanmeldingsformulier hebben 

ingeleverd gaan optreden tijdens de voorronde ! 

 

Het programma van de voorronde is als volgt: 

 

Maandag 10 april: voorronde voor de groepen 6-7-8. 

Dinsdag 11april: voorronde  voor de groepen 3-4-5. 

Op donderdag 13  april is de grote finale!! 

Donderdag treden de finalisten drie keer op:  

’s morgens en ’s middags zijn er voorstellingen voor de 

leerlingen en ’s avonds is er een voor de ouders. 
  
Veel succes met oefenen! 

 

Opbrengst kaartenverkoop 1000 Euro! 

 

De kaartenverkoop is vorige week gestopt . 

U heeft 1024,- euro voor het jubileumfeest bijeenge-

bracht. 

Iedereen hartelijk bedankt voor het verkopen van de 

kaarten.  De opbrengst wordt gebruikt voor het jubile-

umfeest In de week van 29 mei t/m 2 juni. Binnenkort 

worden de stickervellen voor alle kinderen en de puz-

zels voor de kinderen die alle 8 pakjes verkocht heb-

ben op school afgeleverd. 

http://www.tussenschoolenthuis.nl


Verjaardagen 

 

Dag Naam           Groep 

 
8  Arantxa (Arantsja) Olieberg (2012)  1/2A  

9  Joaquima Stoard (2010)    3C  

10  Jaya Linger (2010)     3B  

10  Jhostijn Oviedo Baranco (2009)  4A  

10  Allan Owusu (2009)    4A  

12  Funmi Asenso (2006)    7/8  

12  Nikolas Kotsiou (2007)    6A  

13  Nigel Balker (2010)    3B  

13  Rachel Sarkodie (2006)    7A  

14  Jefferson Dzamesi (2006)   6B  

14  Remelcio Landveld (2007)  5B  

14  Rasheeq Parmesar (2008)   5A  

 
 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 verwel-

komen op deze ochtend. 

Met vriendelijke groet, 

 

Sarah Larbi 

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.  

 Open dag Zeilvereniging Gaasperplas  

Zondag 7 mei a.s. van 11 tot 16 uur 

 

Bij de Zeilvereniging Gaasperplas zijn er zeil- 

lessen voor de jeugd (vanaf 8 jaar, met zwemdiplo-

ma) en voor volwassenen (zowel voor beginners als 

gevorderden). Daarnaast zijn er elke twee weken zeil-

wedstrijden en in de zomervakanties kamp. kijk op de 

site www.zeilvereniging-gaasperplas.nl  
 

http://www.zeilvereniging-gaasperplas.nl


         Foto’s van de afsluiting ‘de brede school’ 



 T factor 
Ik heet Kasfia Alamin.     

Ik ga het liedje ‘Chained to the rythem’ zingen. Ik hoop dat jullie het leuk 

vinden, maar ik ben wel nerveus want het is heel eng om op zo’n podium 

te gaan staan en ook nog zingen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik 

hoop eigenlijk dat de andere winnen.  Groetjes Kasfia  

 

Ik heet Haley. En ik doe mee aan T-factor. Ik oefen 3 of 4 keer in de 

week. Ik heb het liedje van tante Danny. Het liedje is nog geheim, maar ik 

zeg wel dat het een leuk liedje is. Op de maandag, dinsdag en donderdag 

oefen ik in de kerk. Na school ga ik er naar toe met Enza en dan gaan we 

beginnen. Ik kan niet wachten tot de dag avn de T-factor. Groetjes van 

Haley. 

 

Ik ben Enza en ik ben 9 jaar. Ik doe mee aan T-factor. Dat is leuk. We oe-

fenen 4x in de week. En ik oefen bij tante Danny in de kerk na school sa-

men met Haley. Als we er zijn dan beginnen we. Groetjes, Enza. 

 

Heijij, ik ben Shannon uit groep 8A. Veel mensen vragen zich af wat T-

factor is? T-factor is: een talentenjacht. Daar staat de T voor. Maar het 

staat ook voor Tamboerrijn. Het is bijna hetzelfde als X-factor, maar dan 

voor de Tamboerijn. Maar wat gebeurt er als T-factor nou niet meer 

doorgaat? Veel mensen zullen het er niet mee eens zijn want het betekent 

veel voor ze. Net als voor mij. Ik heb elk jaar meegedaan en elk jaar een 

herinnering gekregen: een medaille. Ik vind dat de T-factor niet mag eindi-

gen. Want het is een herinnering voor iedereen. Daarom vind ik het leuk 

dat de school dit doet. XOXO Shannon XOXO 

 

Hallo, ik ben Alexander en ik ga dit jaar weer meedoen. Vorig jaar deed ik 

‘Ik hou van mij’ samen met mijn broer René. Dit jaar ga ik zingen ‘Ik heb 

een boot’. En jullie gaan allemaal meedoen. En dat MOET!! Ook de juffen 

en meesters dus! De tekst staat op een flipover bord. Ik hoop dat jullie 

het allemaal heel leuk vinden en uit volle borst meezingen. Tot ziens. 

Groetjes, Alexander Peters, groep 8A 

Wereldgrachten 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Op dinsdag 4 april ging ik met mijn klas naar het Cromhoutmuseum. 

Daar vertelden ze over familie Cromhout. Ze lieten zien hoe de keu-

ken eruit zag, de tuine en twee andere kamers. Daarna deden wij een 

rondvaaarttocht door de grachten. Wij kregen ook opdrachten. Wij 

moesten bijvoorbeeld huisjes tekenen, die naast de grachten staan en 

wij moesten de route kleuren van de rondvaarttohcten. Ik vond het 

een leuk uitstapje! 

 

Groetjes van Alysha uit groep 7A 

 

Groep 7A ging naar de Amsterdamse grachten. We hebben daar een 

beetje les gekregen van een meneer, die heet Nick en van een me-

vrouw. Dit heet Maartje. We gingen eerst door de grachten varen.  

Uiteindelijk waren we gestopt bij een museum. Daar gingen we naar 

plekken in het museum kijken. Het museum was vroeger een huis. Het 

huis was van meneer Cromhout. Daarna gingen we weer naar het 

bootje en moesten we een tekening van huizen maken. We kreegn 

ook een kaart waar we moesten kleuren welke grachten we ingingen.  

 

Diego, 7A 

 

 

 

 

 


