
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maandag 5 juni: 

Pinksteren. De school is gesloten. 

 

Dinsdag 6 juni: 

Schoolwerkdag. De school is gesloten. 

 

Woensdag 7 juni: 

Tandarts t/m 16 juni. 

 

Donderdag 8 juni: 

Hindoeïsme-les voor groep 7 en een les over 

het Humanisme voor groep 7/8. 

 

Voor ouders met peuter om 09.00-10.00 uur en 

tussen 12.00 en 13.00 thema kunst in de perso-

neelskamer. 

 

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

 

Vrijdag 9 juni: 

Voor ouders met peuters van 09.00-10.00 uur 

het thema kunst in de Morijn. Obs De Tamboerijn  

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

de TamTam  2 juni 
# nummer 36 

Lerarentekort 

 

U heeft inmiddels vast via allerlei media vernomen 

dat er landelijk een lerarentekort is en dat de ver-

wachting is dat dit tekort de komende jaren groter 

zal worden. 

Ook op de Tamboerijn is het vervangen van leer-

krachten die ziek zijn een groot probleem.  

Bij deze Tam Tam ontvangt u als bijlage een brief 

van ons bestuur, Stichting Sirius, om u hierover ver-

der te informeren. 

 

 

 

 

 

 

Praktisch verkeersexamen 
 

Er hebben 70 leerlingen van onze school aan het 

examen deelgenomen en alle leerlingen zijn 

geslaagd.  

 

Van harte gefeliciteerd!  

 

We ontvingen een brief van Verkeersplein Am-

sterdam en Veilig Verkeer Nederland waarin alle 

deelnemers worden gefeliciteerd en alle hulpou-

ders en vrijwilligers worden bedankt.  

 

Ook wij bedanken iedereen, die het verkeersexa-

men weer tot een succes hebben gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brede school 

 

Beste ouders, 

 

Wij willen u hierbij informeren dat aankomende 

dinsdag 6 juni de lessen door een studiedag komt te 

vervallen. 

 

Vriendelijke groet, 

Brede school 



Verjaardagen 

 

Dag  Naam     Groep 
 

4  Esperanza Foe-Aman (2009)  4B 

5  Jamayah Abionie (2005)   7/8 

6  Jaisa Ceder (2012)   1/2C 

6  Ghelaysha Liesdek (2005)  8B 

6  Venitsha Lieverse (2005)   8A 

8  Layan Al-Mosul (2007)   6B 

8  Ageisha Dias (2006)   6B 

8  Rinesh Jangi (2005)   7/8 

8  Solange van Kanten (2008)  5A 

9  Elijah Breidel (2005)   8B 

9  Rene Peters (2003)   8B 

9  Miriño Volney (2010)   3A 

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.  

 
(HERHALING) GROOT te kort aan reserve 

kleding in de onderbouw! 

 

Wie heeft er thuis oude en/of te kleine kleding??? 

Wij willen deze kleding graag gebruiken voor de 

´ongelukjes´ op school. Wij zijn met name op zoek 

naar: 

Broeken!!! 

Onderbroeken 

Sokken 

Legging 

Maillots 

 

Misschien heeft u thuis ook nog wel een broek van 

school in de kast liggen???  

Deze willen wij graag terug!! 

 

Alle kleding mag afgeleverd worden in de onder-

bouw! Alvast heel erg bedankt! 

 

 

Kanovaren 

 

Hayy wij zijn Amira & Luna uit groep 8c  en wij 

zitten op kanovaren. De eerste dag gingen we 

eerst leren hoe je je peddel moet gebruiken. 

Toen gingen we in de kleine kanovijver varen. 

Later gingen we op de Gaasperplas kanoën.  

De 3de les gingen we ook kanoën met een an-

dere meester. En in die les gingen we een 

rondje in de sloot  varen. We hebben ook een 

vlot gemaakt en gingen in de boot staan. Er zijn 

maar 2 kinderen tot nu toe uit hun kano geval-

len. 

 

Dit was ons stukje bye-bye  

 

 

 

 



Brede school: fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, mijn naam is: Esmee. Ik zit in groep 6B. En ik zit op fotogra-

fie. We hebben geleerd wat vogelstand en kikkerstand is en tussen door 

tekenen we veel. Maar het is wel leuk. En je leert hoe je met je camera om 

moet gaan. Veel lol op brede school. 

 

Hallo, ik ben Dieudonnee. Ik zit op fotografie en je leert veel van dat en je 

maakt foto’s van jezelf. Dat is leuk.  

Groetjes, Dieudonnee.  

 

Brede school: Sport en spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van sport wordt je sterk. Spelletjes, die we doen, zijn voetje van de vloer, 

trefbal, basketbal, voetbal, lijnenspel. We vinden het heel leuk en je wordt er 

sterk van. Als we nu onze spieren voelen zijn we sterk. 

Deshaun, Jahzinio, Shifrah, groep 3B 



Raften 

 

 

 Met de bredeschool activiteit kanovaren hebben we gekanood maar ook geraft. 

Raften is een watersport waarbij je moet samenwerken in een raft met wel 6 tot 12 

personen. Ieder heeft zijn eigen taak. Als je met een grote groep gaat heb je 2 stuur-

mannen/ vrouwen die zitten achterin, 2 navigators die zitten voorin en de rest zijn de 

motors die zitten in het midden. De stuurmannen/vrouwen zorgen ervoor welke kant 

de boot opgaat, de navigators zorgen er voor dat de raft de goede kant opgaat en de 

motors zijn de mensen die peddelen zodat de boot voor of achteruit gaat. Eerst gingen 

we op het land de taken verdelen en oefenen met het peddelen, 10 minuten later gin-

gen we het water op. We zijn met 2 rafts het water opgegaan. We zijn gaan varen op 

de kleine vijver bij Gaasperplas. Sommige kinderen sprongen van de rafts af. 

               

Dit was ons stukje 

Groetjes Emmilia & Midas 

 

Techniekweek in de onderbouw 

 

 




