
Agenda 

 
Maandag 17 april: 

2e paasdag 

Dinsdag 18 april: 

Citotoets groep 8 

 

Woensdag 19 april: 

Citotoets groep 8 

Extra muziekles groep voor de groepen 

6a, 6b, 6c, 3a. 

kerngroep lezen 

Verkeersexamen groep 7 

 

Donderdag 20 april: 

Inhaal-les muziek voor de groepen 7a,  

8a, 8b, 7/8. 

9:00-11:00 koffieochtend over 

‘budgetteren’ 

 

Vrijdag 21 april: 

 

 

24 t/m 28 april: vakantie 

 

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

de TamTam  14 april 2017 
# nummer 30 

Brede School 
 

Wat fijn dat er al zoveel inschrijvingen zijn voor het 

volgende, 3e blok! 

Er zijn echter nog wat plekjes over bij verschillende 

activiteiten.  

Bij de administratie hangt een lijst met het aantal plekjes 

waar je je nog voor kunt inschrijven.  

Doe het snel want vol=vol.  

Hopelijk tot dan! 

 

Zie hiernaast de activiteiten waar nog plekken be-

schikbaar zijn. 

 

T factor  

EN DIT ZIJN DE WINNAARS! 

 

De hoofdprijs is voor:  Deshae-Lee, Enza,  

Haley, Luvario, Cheraldo, Danfrensly, Gymaro, Shan-

non, Deshanti, Journey en Roxy  hebben gewonnen 

met het liedje ‘Sikkie Malinda’. 

 

De tweede prijs ging naar Rachel en Ramzya met een 

dans op een mix van Afro liedjes.  

 

De derde prijs ging naar Destin met een zelfgemaakte 

rap genaamd ‘huiswerk om te maken’.  

 

De publieksprijs ging naar Jayla, Miuccia, Deshavainy, 

Shaili, Esperanza en Giomy met dansen op het lied 

‘Energie’. 
 

Voor alle deelnemers verder in deze TamTam, gewel-

dig dat jullie deelnamen aan de T-Factor. 

Maandag 

Activiteit  Groep Aantal plekken 

Kleutergym 2 2 

Skateboarden 5-6-7-8 8 

Breakdance 5-6 9 

Dinsdag 

Activiteit  Groep Aantal plekken 

Edelsmeden 3-4 4 

Turnen 5-6-7-8 2 

Fotografie 5-6-7-8 6 

Leerlab 7 12 

Woensdag 

Activiteit  Groep Aantal plekken 

Technisch lego 5-6 5 

Swingkids 3-4 6 

Coole kunstclub 5-6 6 

Donderdag 

Activiteit  Groep Aantal plekken 

Flagg football 5-6-7-8 5 

Urban Self Defen-

se 

5-6-7-8 9 



Opruimen van het schoolplein 

 

Extra hulp bij het opruimen van het schoolplein 

door  mensen van het Dagopvangcentrum Gaas-

perdam.  

De kinderen helpen ook goed mee.  

T factor 

 

Afgelopen week waren de voorrondes van de T factor en de 

finale op donderdag . Dank voor jullie deelname aan deze talen-

tenjacht. Dankzij de deelnemers, de jury en iedereen, die bereid 

was om mee te helpen, was de T factor weer een succes.  

Zie voor een paar foto’s van de T factor pagina drie en 

(binnenkort) op de website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de voorronde van de bovenbouw deden mee:  

Jessey van groep 8B, Moesha van groep 6A, Rachel en Ram-

zya van groep 7A, Layan, Esmee, Yaella, Soraychia van 

groep 6B. Verder Safora van groep 6B, Chenayra, Chinequa, 

Allysha, Wendy en Larissa van groep 6A, Dieudonnee van 

groep 6B, René, Nathaniel, Thijs en Yonathan Peters van 

meerdere groepen. En Deshae-Lee, Enza, Haley, Luvario, 

Cheraldo, Danfrensly, Gymaro, Shannon, Deshanti, 

Journey en Roxy van meerdere groepen.  

 

Aan de voorronde van de middenbouw deden mee: 

Jayla, Miuccia, Deshavainy, Shaili, Esperanza en Giomy 

van groep 4B, Saniyah en Miracle van groep 3A, Jaimy van 

groep 4B, Stefanie van groep 4B, Ameerah, Emilia, Bryseïs 

van groep 3B, Destin van groep 4B, Demi-Ann van groep 3A 

en Temari van groep 4B. 

 

Voorleesontbijt 12 april 

 

 

De eerste prijs beker wordt besteld 

voor alle deelnemers is straks een be-

ker. Maar nu delen ze hem samen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Daniëlle 



Verjaardagen 

 

 

Dag  Naam    Groep 
 

15  Ishu Gopisingh (2011)  1/2B  

15  Kaeden Jansen (2010)  3C  

15  Obinna Ndukaihe (2011) 1/2A  

15  Amira Sewradj (2005)  7/8  

18  Jaelyn Emers (2008)  5C  

18  Nataly Leter (2009)  4A  

18  Victor Steele (2005)  8B  

18  Kevin Tuffour (2005)  7A  

20 Tremaine Nzila (2011)  1/2B  

 

 

 

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.  

Uitnodiging Koffieochtend 
(herhaald bericht) 

 
Beste Ouders, 

 

Op donderdag 20 april bent u van harte uitgeno-

digd 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 personeels-

lokaal van de Tamboerijn. Ik hoop jullie allemaal te 

verwelkomen op deze ochtend. 

Met vriendelijke groet, 

 

Sarah Larbi 

(oudercontactfunctionaris) 

VERKEERSEXAMEN 

(herhaald bericht) 

 

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 com-

puter 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 

verschillende stadsdelen van Amsterdam, ook Zuid-

oost. 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 

verkeer. 

 
 

Ook in het klimrek kan je veel leren 

http://www.tussenschoolenthuis.nl


Een paar foto’s van de T-factor 

 

 

 

 

 



Voorleesontbijt 12 april Hallo, wij zijn  Charell en Nazirah. 

  

Bij het voorleesontbijt kwamen er twee politie agen-

ten Furny en Ro . 

Het was heel leuk, ze gingen voorlezen uit ‘Achtste 

groepers huilen niet’. 

We hebben brood, beschuit, komkommer en limona-

de gedronken. 

Daarna gingen ze onze vragen beantwoorden en kre-

gen we een paar tips. 

Ze lieten ons hun wapens zien en hun pepperspray. 

 

Hallo wij zijn Leslie en Mitchel van groep 8b. 

Wij gaan vertellen over het Voorleesontbijt  2017. 

Vandaag waren er als verassing 2 wijkagenten die bij ons  kwamen  

voorlezen bij het voorleesontbijt dankzij juf Pauline. 

Het eten was simpel maar lekker met een eitje en wat limonade erbij. 

Ze lazen een boek dat over goed gedrag ging. 

Wij mochten vragen aan hun stellen over hun werk en zij vonden het een 

eer dat zij bij ons mochten voorlezen en wij vonden het natuurlijk ook 

een eer dat zij bij ons kwamen voorlezen. 

Dit was ons verhaal over het voorleesontbijt 2017. 


