
Brede school 
De Brede School gaat weer van start!  

A.s. maandag beginnen de eerste lessen.  

De lessen zijn van 14:20 tot 15:30.  

Er zijn nog een aantal plekken over.  

In het schema hieronder kun je zien op welke dagen.  

Meld je snel aan voor deze super leuke activiteiten! 

We gaan er weer een sportieve en creatieve periode van maken.  

 

 

 

 

Maandag 

Activiteit Aantal plekken 

Skateboarden 4 

Breakdance 2 

    

Dinsdag 

Activiteit Aantal plekken 

Kanovaren 4 

Woensdag 

Activiteit Aantal plekken 

Technisch Lego 3 

Swingkids 0 

Coole kunstclub 4 

Donderdag 

Activiteit Aantal plekken 

American Football 7 

Urban Self Defence 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag 15 mei: 

Groep 4 bieb-bezoek 

Start blok 3 Brede school 

Zwemmen voor de groepen 5 

Dinsdag 16 mei:  

Groep 4 bieb-bezoek 

Woensdag 17 mei: 

Donderdag 18 mei: 

Ouderbijeenkomst Jongleren in het ver-

keer 9:00-9:45 in het lokaal van juf Su-

zanne, groep 1/2F 

Groepen 4a en 4b les Jodendom  

Inhaal-les muziek groep 5a, 5b, 5c. 

Vrijdag 19 mei: 

Jongleren in het verkeer 
  

In de peuter– en kleutergroepen zijn 

wij be-gonnen met het thema Verkeer. 

Op donderdag 18 mei wordt er infor-

matie gegeven door het Verkeers-plein 

Amsterdam. Er zijn tips en filmpjes 

over situaties in het verkeer met jonge 

kin-deren. De ochtend begint om 9.00 

u en zal ongeveer 45 minuten duren.  

Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

de TamTam  12 mei 2017 
# nummer 33 

Het jubileum 

De Tamboerijn bestaat dit jaar 35 jaar en dat 

gaan wij vieren tijdens 3 dagen in juli. 

Het feest gaat op andere dagen gevierd wor-

den dan wij eerder hebben aangekondigd. De 

reden hiervoor is dat het net in toetsenperio-

de van de school valt. Daarom hebben wij 

gezocht naar een andere week. Het worden 

drie dagen in de week van 10 juli. 

hulp 

Er zullen verschillende activiteiten zijn waar 

hulp van ouders voor nodig is.  

U kunt zich aanmelden bij de leerkracht en/

of op het papier dat bij de klas komt te han-

gen.  Ook als u deze dagen een paar uur kunt 

helpen kunt u dat erbij vermelden.   

Komt u ons helpen?! 

De jubileumgroep: contactpersoon: Jose Bijl 

 



Verjaardagen 

 

Mei 

Dag  Naam    Groep 

 
13  Djairen Allen (2009)   3A 

13  Mike Medica (2005)   8B 

14  Tiara Hunte (2007)   7/8 

15  Alexandro Felter (2008)   5C 

16  Taha Preudhomme (2011)  1/2A 

17  Solisa Julen (2006)    7/8 

17  Jason Klaver (2012)   1/2A 

17  Amin Wallerlei (2005)   8B 

18  Deshayn Cruden (2011)   1/2F 

19  Ocean Kuster (2005)   8A 

19 Jazz Ramdhan (2009)   4A 

 

 

 

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.  

                      Boerderij 

 

 

Dinsdag 9 Mei is de groep 7/8 naar boerderij 

Straathof geweest in Leimuiden. 

Daar hebben we geleerd over het leven op een 

melkveehouderij dus onder andere: De boer, de 

koeien en het melken van de koeien. We heb-

ben ook op de hooiberg gespeeld. Ze hadden 

daar ook een soort grote speeltuin met een ka-

belbaan en trampolines. We mochten ook de 

dieren aaien. Er was 2 weken geleden een kalfje 

geboren genaamd Lieve. Ze was heel schattig en 

lief. Als je je hand net voor haar mond deed ging 

ze aan je vingers sabbelen en likken. 3 Dagen 

geleden was er ook nog een kalfje geboren ge-

naamd Giel. We hebben gezien hoe hij bij zijn 

moeder dronk.  Ze hebben ook een hond ge-

naamd Sjaan, hij is best zielig omdat hij uit een  

huis in Kroatië is gegooid. Ze hadden nog veel 

meer vee. De boer heeft ook uitgelegd hoe de 

melkrobot werkt. Toen we klaar waren met 

spelen in de grote speeltuin gingen we weer te-

rug naar school. 

                                Groetjes Midas  

                         Anne en Zef 

 

 
Woensdag 3 Mei zijn we met de groepen 8 en 7/8 

naar de Stadsschouwburg geweest.  Daar hebben we 

gekeken naar een voorstelling genaamd: Anne en Zef. 

De voorstelling ging over een jongen van 15 jaar die is 

doodgeschoten door zijn vroegere beste vriend we-

gens de bloedwraak. De bloedwraak was jaren geleden  

gestart om een stuk land. De bloedwraak betekent dat 

een familie steeds om de beurt iemand doodschiet. 

Deze keer werd Zef doodgeschoten. In de hemel ont-

moette Zef Anne oftewel Anne Frank. 

In de hemel hebben ze aan elkaar laten zien wat ze 

hebben gedaan tegen de verveling toen ze waren on-

dergedoken. Toen de voorstelling was afgelopen bleef 

er een groepje kinderen achter omdat hun brief iets 

bijzonders had. Daarna werden de kinderen in 3 

groepjes verdeeld met andere scholen omdat de kin-

deren hun eigen toneelstuk gingen maken. We kregen 

2 uur de tijd om het toneelstuk te maken en te oefe-

nen. Toen het 4 uur was, was het show-time. De kin-

deren gingen optreden voor hun familie en vrienden. 

Toen het was afgelopen mochten de 

kinderen hun brief mee naar huis ne-

men en ging iedereen naar huis. 

 

                       Groetjes Emmilia                                                                                                                               



Schooltuinen groepen 6 

 

 



Van Gogh 

 

Deze week zijn we begonnen met een thema: Vincent van Gogh, dat houdt in 

dat we 1 schilderij namaken en 1 schilderij fantaseren we zelf. Je werkt in een 

groepje van 2 maar het kan wel eens voorkomen dat je met z’n drieën bent. 

Ikzelf heb De Kamer nagemaakt. Het lijkt super makkelijk, maar kijk eens 

naar de muren (en de deuren), het zijn verschillende soorten blauw. Van licht 

blauw tot donker blauw. Voor de rest vond ik het wel leuk om te doen. Wil 

je de schilderijen van ons zien, kijk dan naar de muur naast de deur van 

groep 8B. 

 

 

Beste Tamboerijn, 

 

Wij zijn Ghelaysha en Journey uit groep 8b. 

En wij schrijven voor de Tamtam namens de hele klas. 

Wij zijn sinds kort  bezig geweest met de schilderijen van Van Gogh. 

Wij vonden de schilderijen heel erg mooi en inspirerend. 

Vincent van Gogh heeft in totaal meer dan 860 schilderijen gemaakt dat is 

best wel veel. 

Hij heeft ook nog  1200 dingen gemaakt met pen en papier. In heel zijn leven 

heeft hij maar 3 schilderijen verkocht, dat is best wel zielig. Hij was straat-

arm, hij kon zelfs geen schoen kopen. 

Vergeleken wat de kinderen van nu hebben dan is het wel beter. 

Ondanks dat niemand zijn schilderijen heeft gekocht pleegde hij zelfmoord. 

Groep 8b heeft daarom allerlei schilderijen van Van Gogh gemaakt. 

En iedereen mag komen kijken. Dit was het verhaal dat wij wilden delen. 

Groetjes Ghelaysha, Journey en groep 8b. 

 


