
Tandarts 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn weer aanwezig op basisschool de Tam-

boerijn! Indien u vragen heeft over de gezondheid 

van het gebit van uw kind, loop na schooltijd ge-

rust bij ons langs.  

 

Wist u dat tandheelkundige zorg volledig wordt 

vergoed vanuit de basisverzekering? Geen zorgen 

dus over de kosten! Maar let er wel op dat uw 

kind maar bij 1 tandarts staat ingeschreven. 

 

We zijn blij om te horen dat er meer ouders zijn, 

die extra aandacht geven aan gezonde voeding 

voor hun kinderen. Ons advies is om vooral veel 

water te drinken. In limonade en pakjes sap zit erg 

veel suiker.  

Water is gezond voor je gebit en voor je lichaam! 

 

Met vriendelijke groet, 

Angelica Setiaman (tandarts op school) 

 

Stephensonstraat 35 

1097 BA Amsterdam 

tel. 020 6166 332 

e-mail asetiaman@jtv-amsterdam.nl 

 

 

Agenda: 

 
Maandag 12 juni: 

Zwemmen voor de groepen 5 

Schoolkamp voor de groepen 8 

 

Dinsdag 13 juni: 

Schoolkamp voor de groepen 8 

 

Woensdag 14 juni: 

Schoolkamp voor de  groepen 8 

Speciaal uitje voor de groepen 5  

Bibliotheekbezoek diverse groepen 

Artis voor Groep 2D en 2E 

 

Donderdag 15 juni: 

Schoolkamp voor de groepen 8 

Artis voor Groep 2B en 2C 

 

Vrijdag 16 juni: 

Schoolkamp voor de groepen 8 

Groep 7 van groep 7/8 heeft geen 

school 

Artis voor Groep 2A en 2F 
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Fotografiecursus Brede School 
 

Tijdens de eerste les van Vera Duivenvoorden (ze hadden al 2 

lessen van een beeldend kunstenaar gehad over fotografie) 

hebben ze geleerd wat portretfotografie is, wat een fotograaf 

doet, hoe de camera werkt (door een selfie te maken) en hoe 

je elkaar vanuit verschillende perspectieven fotografeert:  

Kikkerperspectief, vogelperspectief en ooghoogte. 

 

De resultaten ziet u op pagina 3 en 4 van deze Tamtam. Deze 

foto’s zijn dus door de kinderen zelf genomen.  

 

Meer weten over Vera Duivenvoorden? 

Kijk op www.veraduivenvoorden.nl 

 

Kunst in de onderbouw 
(het thema Kunst in de onderbouw is  

begonnen) 

 

 

mailto:asetiaman@jtv-amsterdam.nl
http://www.veraduivenvoorden.nl


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.  

Foto’s brede school freerunning 

 

 

 

 

Freerunning Brede school 

 

Hallo ik ben Gymairo. Ik zit op freerunning 

en vind het zo leuk om vrij te rennen en sal-

to’s te maken en over kasten heen te springen 

en om te zien hoe meester het voordoet. Gr. 

van Gymairo  

 

Hallo ik ben Danilo en zit in groep 5C. Ik vind 

freerunning heel leuk en de meester ook. 

Soms doen we duikkoprol en salto’s. Je krijgt 

een hele goeie conditie ervan, daarom zit ik op 

freerunning. De meester kan gewoon een ach-

tersalto en daarom is hij cool. Doei. Gr. van 

Danilo  

 

Hoi ik ben Milencio en zit in groep 5C. Ik vind 

freerunning heel erg leuk omdat je van alles 

kan doen. Je kan een koprol voor, een  

achtersalto, zweefrol en noem maar op. De 

meester doet ook trucjes om te leren en dat 

vind ik leuk. Dit was mijn verhaal. Gr. van  

Milencio 

 

Hallo ik ben Gerald en zit in groep 5C en zit 

op freerunning.I Ik kan al een zweefrol en een 

salto.  Je leert er ook veel. Wij leren ook al 

een king-kong. 

Verjaardagen 

 

Dag Naam    Groep 
 

10  Malyka Mohammad (2008)  5A 

10  Michael Nsiah (2011)   1/2A 

11  Queen Sheba Mensah (2011)  1/2C 

12  Hafsa M'Rabet (2005)   7/8 

13  Azmeer Abdulkadir (2009)  3A 

14  Jaylen Notopawiro (2011)  1/2C 

14  Destin Rusland (2009)   4B 

15  Yoahn Lagramada (2012)  1/2E 
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