
Tot ziens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na bijna 44 jaar in het onderwijs gewerkt te heb-

ben, waarvan 17 jaar op de Tamboerijn, stop ik 

met mijn werk als intern begeleider. 

20 april is mijn laatste werkdag op school.  

Gina Pizzuti neemt mijn werkzaamheden over. 

                                                    

Ik vind de Tamboerijn een fijne school. Ik zal mijn 

collega’s, de kinderen en de ouders heel erg gaan 

missen. 

Maar ik vind het ook fijn tijd te krijgen voor hele 

nieuwe ervaringen. 

Ik zal zeker de school nog wel eens binnen stap-

pen en daarom zeg ik:  “tot ziens”! 

 

Joyce Immig 

Agenda: 
Maandag 1 mei: 

Gastles over Egypte voor de groepen 5  

Geen schoolzwemmen voor de groepen 5. 

 

Dinsdag 2 mei: 

Groepen 3B + 3C gaan naar Artis. Normale 

schooltijden. 

 

Woensdag 3 mei: 

De groepen 8 gaan naar de voorstelling Anne en 

Zef   

De groepen 6a, 6b, 6c en 3a krijgen een inhaal-

les muziek 

 

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 
 

Donderdag 4 mei: 

Ouder contact functionaris over het thema ver-

keer 09.00-10.00 & 12.00-13.00 uur voor Tam 1 

en 2 

Extra muziekles groep 5a, 5b, 5c  en groep 3c 

10.15 - 11.00 

 

Vrijdag 5 mei: 
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Meivakantie in April 

 

De afgelopen maanden is de school door verkoud-

heden en griepachtige verschijnselen geplaagd. Maar 

nu echt alles in bloei staat en er echt één warme 

dag is geweest hebben is er licht aan het eind van 

de wintertunnel.  De warmere maanden zijn aange-

broken ?!?!  

En welke naam de maand ook draagt (zie titel); va-

kantie is vakantie. Wij wensen iedereen een fijne 

week toe waarin de zon schijnt en je veel naar bui-

ten kan. 

 

Tot ziens Joyce,  

 

Gisteren ’vierde’ Joyce haar laatste werkdag. Joyce 

houdt erg van haar werk en daarom was het niet 

makkelijk om te stoppen.  Eind juni neemt het team 

echt afscheid van haar. Zij betekende met haar er-

varing veel voor leerkrachten en voor de leer-

lingen. Dag Joyce, je was een fijne collega en we 

zullen moeten wennen dat je niet meer werkt.  

Als er ouders of kinderen zijn die Joyce nog iets 

willen zeggen of die een ‘verhaal’ over Joyce heb-

ben dan nodigen wij je/u uit om contact op te ne-

men met José. 

 

Een fijne vakantie en tot ziens op 1 mei! 

 

Martine en José 

 

 

 



Verjaardagen 
APRIL 

Dag Naam     Groep 

 

22  Michellina Amankwah (2011)   1/2F 

22  Taciani Barbosa (2011)    1/2F 

22  Ticiano Barbosa (2011)    1/2B 

22  Jahiem Groeizaam (2009)   4A 

24  Allysha Binda (2007)    6A 

24  Jamila Mudasiru (2010)    3A 

25  Mellany Bohr (2008)    5B 

25  Joëll Telgt (2012)     1/2C 

27  Joey Affolter (2005)    8B 

27  Mirchael Lambert (2007)   6C 

27  Jevanty Mayland (2007)    6C 

28  Djalishia Amouten (2008)   5C 

28  Cae-Lyn Hunte (2010)    3B 

 
MEI  

Dag Naam     Groep 

1  Jaylin Maria Bles (2009)    4B 

1  Alysha Heinen (2006)    7A 

1  Jaap Singh (2011)     1/2C 

2  Zoya Atif (2011)     1/2B 

2  Esmee Leter (2007)    6B 

2  Gerald Opoku (2008)    5C 

3  Jay Rasiawan (2008)    5B 

4  Jah-Elio Alken (2012)    1/2E 

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.  

Ouderbijeenkomst peuters/kleuters 

thema Verkeer 
Vanaf 1 mei begint het thema Verkeer en doen 

wij mee met het project JongLeren in het ver-

keer 

Op donderdag 18 mei om 9.00 u is er een ou-

derbijenkomst met tips voor jonge kinderen in 

het verkeer.  Noteert u deze datum alvast! 

Verkeersexamen groep 7 

 
De leerlingen van groep 7 hebben op woensdag 

19 april verkeersexamen gedaan. 

Alle leerlingen zijn geslaagd. 

Er waren zelfs 5 kinderen met nul fout. 

Een uitzonderlijke prestatie!! 

We zijn heel trots op alle leerlingen . TOP!! 

Verkeersexamen groep 7 

 

 

Hallo allemaal. Mijn naam is Javarro en dit doe ik  

samen met Chibi. We hadden vandaag verkeers-

examen. Iedereen was geslaagd. Maar we waren 

allemaal zenuwachtig. Ik Javarro had zelf 0 fout en 

Chibi had 1 fout en wij waren de eerste klas die 

het in een keer haalde en niet alleen ik had 0 fout 

maar deze kinderen ook: Jelisah, Djemairo, Alisha 

en Danfrensly.  

We waren allemaal blij met ons resultaat en uit-

eindelijk leven we nog lang en gelukkig. 

 

Hallo allemaal. Ik ben Dennis. Ik ga een stuk 

schrijven over het verkeersexamen. Ik ben een 

beetje ziek. Maar ik ben toch naar school geko-

men. Het verkeersexamen ging best wel goed. 

Iedereen in de klas is geslaagd. En vijf kinderen 

hebben nul fout.  

 

Hallo allemaal. Ik ben Cherwin en ik ga ook wat 

schrijven over het verkeersexamen. We deden 

een toets en het was echt makkelijk. Heel erg, 

maar jammer dat ik één stomme fout heb ge-

maakt want als je 0 fout hebt dan krijg je een 

soort van speciaal diploma, maar ik had één fout. 
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T factor 

 

Winnaar 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben Danfrensly. Ik zit in groep 7A met Luvario en Cheraldo. Wij 

deden mee met T-factor. Het was heel leuk om met hun te optreden. Maar 

het was niet gelukt als juf Dany ons niet had geholpen. Door haar zijn wij 

eerste geworden, maar ook door onszelf en het zal leuk zijn als we volgend 

jaar zouden optreden.  

 

Met groeten, Danfrensly uit groep 7A  

 

 

Winnaar 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, ik ben Rachel. 

Ik heb dit jaar meegedaan met T-factor samen met Ramzya. We vonden het 

leuk om aan de school te laten zien wat we kunnen. Voordat de voorrondes 

waren begonnen moesten we eerst goed oefenen. En we kregen hulp van juf 

Ambrosia. Zij was echt een coach voor ons. 10 april was het zover om aan 

de bovenbouw te laten zien wat we kunnen. En het is gelukt. We waren de 

beste volgens de meesten van de bovenbouw. En op 13 april was de finale. 

Daar moesten we alles laten zien. En toen we hoorden dat we de 2de! plaats 

waren was ik heel blij omdat ik ook jarig was. Dit was mijn stukje over T-

factor.  Groetjes, Rachel.  

 

Hallo, ik ben Ramzya. Zoals jullie weten heb ik meegedaan met T-factor. Ik 

ben de 2de plaats geworden met Rachel. Ik had het niet verwacht. Maar er 

waren ook leuke kandidaten. Ik de voorronde dacht ik eerst dat we niet 

doorgaan. Maar opeen komt de juf naar de klas en zegt jullie zijn door. Ik 

was blij. En juf Ambrosia had ons geholpen. Ze is een goeie coach en ik hoop 

dat ze voor altijd zou blijven. Dit was het einde. Groetjes, Ramzya.  



Winnaar 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, ik ben Destin. Ik ben 7 jaar. Ik woon op Tevelenstraat. Ik heb 

huiswerk om te maken gezongen. Ik ben de 3de prijs gewonnen. Ik ben 

superblij omdat ik de 3de plaats ben.  

 

Publieksprijs: 

 

Hallo, ik ben Deshavainy. Ik ben 7 jaar. En we hebben de publieksprijs 

gewonnen. En we zijn trots. Eerste keer dat we meededen met T-factor 

en toen we ons hebben ingeschreven waren we al bang en Energie is ons 

lievelingsnummer. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Groetjes, 

Deshavainy. 

 

Hallo, ik ben Jayla. De T factor was superleuk. Ik ben blij dat ik de pu-

blieksprijs heb gewonnen dus ik ga het vieren. Groetjes, Jayla.  

 

Hallo, ik ben Miuccia. Ik ben 8 jaar. We hebben publieksprijs gewonnen. 

En we waren superblij. We hebben gedansd op nummer Energie. Miuc-

cia.  

 

Hallo,  

 

Ik ben Shaili en hoe was T-factor? Heel leuk. Ging ik Dance Jee, maar we heb-

ben een beker gewonnen was op liedje Energie. Was wel erg leuk. We hadden 

gewonnen: Publieksprijs. Ik doe de groetjes aan juf Pauline, meester Kalo. En 

natuurlijk juf Inez. Als jullie niet weten wie juf Pauline is dat is Deveryana ze juf. 

En van Loena, Nasirna en Deshanti.  

 

Hallo ik heet Geomy. Ik vond het heel leuk om mee te doen met T factor en 

ook een spannende ervaring. Ik vond het ook leuk om toch de publieksprijs te 

winnen en ik vond het heel spannend toen ze ons naar voren riepen en een heel 

leuke en spannende ervaring. Groetjes Geomy Cool.  

 

 



Een uitdagende gymles met juf Babs 

 

 


