
 

Ouderochtend  JongLeren in het verkeer  

voorschool en gr 1/2 

 

In de peuter– en kleutergroepen zijn wij be-

gonnen met het thema Verkeer. Op donder-

dag 18 mei wordt er een ouderochtend gege-

ven door Hannah Heetebrij van  het Verkeers-

plein Amsterdam over JongLeren in het ver-

keer.  Zij zal tips geven en filmpjes laten zien 

over situaties in het verkeer met jonge kin-

deren. De ochtend begint om 9.00 u en zal 

ongeveer 45 minuten duren.  

 

 

 

 

Maandag 8 mei: 

Zwemmen voor de groepen 5 

 

Dinsdag 9 mei: 

 

Woensdag 10 mei: 

9:00-10:00 Klassenouderbijeenkomst  

De volgende groepen gaan naar de biblio-

theek: 

 

            10.00 uur 8a 

    12.00 uur 5a 

    12.30 uur 5c 

            13.00 uur 5b 

            13.30 uur 8b 

 

Donderdag 11 mei: 

ouder kind activiteit (Tam 1-2) /  inhaal-les 

muziek groep voor de groepen 7a, 8a, 8b, 

7/8. 

 

Vrijdag 12 mei: 

ouder kind activiteit (Tam 3) 
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Het seizoen van de lente, het schoolreisje en 

het buitenspelen is aangebroken. En het leren 

en oefenen en meer leren en oefenen staan 

centraal. Kortom een bezige, drukke, gezellige 

en leerzame periode. Jammer genoeg was het 

weer in de vakantie niet zo zonnig maar ieder-

een is weer gezond en uitgerust op school. 

Martine en José 

Groep 3 had alle aandacht voor de les in 

Artis. 

 



Verjaardagen 

 

Mei 

 

Dag Naam     Groep 

 
7  Gillyenne Douglas (2010)  3B 

8  Cherwin Dap (2005)   7A 

11  Justin Martosoedarmo (2004)  8A 

11  Suéli Schoonderbeek (2012)   1/2B 

 

 
 

Boerderijbezoek 
 

Hoi, wij zijn Noëlle en Maryam en wij zitten 

in groep 7A. We waren op 3 mei naar de 

ijsboerderij in Loosdrecht geweest. Wij von-

den het wel leuk. In het begin gingen we naar 

de hooiberg. Dat is een soort van schuur. 

Daar waren tafels en stoelen. Daarna ging 

een meneer allemaal dingen vertellen en 

daarna gingen we naar de koeien in het wei-

land. Er was wel schrikkeldraad. Daarna gin-

gen we naar de stallen van de koeien. We 

gaven ze hooi. We zagen ook nog kalfjes van 

een paar maanden oud. En daarna gingen we 

in een kamer spreekwoorden zoeken en 

toen we daarmee klaar waren moesten we 

oefenen op een soort van nagemaakte koe 

om te melken. Maar het was water. We heb-

ben ook nog vanilleijs gegeten. Daarna weer 

naar school. 

 

Groetjes Maryam en Noëlle, groep 7A 

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 

 
Op woensdag ben ik op de schooltuinen. We hebben ge-

plant zoals goudsbloem, spitskool, radijsjes, sla, ijsbergsla, 

uitjes, winterwortels, pekbloem en een viooltje. Onkruid 

weghalen. Er worden gaten gemaakt met ijzeren voorwerp 

of met een schep. We hebben een teelplan om te kijken 

wat we hebben geplant en we hebben minstens de helft 

gedaan. En we hebben netjes gespannen zodat de vogels er 

niet bij kunnen. 

 

Nathaniel groep 6A 



 

Foto’s groep 3 B en C zijn naar Artis geweest op dinsdag 2 mei  

 
Wij zijn naar Artis geweest. Wij vonden Artis heel erg leuk.  

Emilia vond de leeuwen het allerleukst, want ze slapen zo grappig.  

Cae-Lyn vond de giraffen het leukst, omdat ze een hele lange nek hebben.  

We hebben ook de zebra’s gezien en we zijn naar de vlindertuin geweest.  

We hebben ook een lesje gedaan over drie soorten dieren.  

We hebben het over vogels gehad en we hebben een diertje gezien wat op een blaadje leek. Daarna mochten we een cavia vasthouden en aaien. De cavia’s 

waren erg schattig. Het lesje was erg leuk.  

Cae-Lyn en Emilia uit groep 3b.  

 

 



In de onderbouw is het thema verkeer gestart 
 

 


