
 

Ouderhulp gevraagd aanmelden 

uiterlijk 30 juni! 

 

U kunt zich inschrijven voor de hulp 

tijdens de Jubileumweek.  Er hangen 

inschrijfbriefjes bij de klassen. De mo-

gelijkheden om te helpen zijn met de 

voorbereiding op: 

 

A. zondag 9 juli vanaf 12:00 uur 

tot 16:00 (een uurtje is ook al 

fijn). 

 

De andere hulp die gezocht wordt is 

onder schooltijd tijdens activiteiten in 

de klas op: 

 

B. Maandag 10 juli  

C. Woensdag 12 juli 

D. Donderdag 13 juli 

 

U kunt zich aanmelden bij de klassen 

of per email 

voor de maandag:  

n.lieftink@detamboerijn.nl 

voor de woensdag:  

Mignon_c@hotmail.com 

voor de donderdag:  

sanciaadjiembaks@gmail.com 

 

Agenda 

De week van 19 t/m 23 juni is de school 

gesloten wegens een schoolwerkweek.  

Op maandag 19 juni is er wel gewoon 

schoolzwemmen voor de groepen 5.  

Verzamelen gewone tijd voor de school om 

5 minuten voor 2. De bus vertrekt op tijd! 

 
Maandag 26 juni: 

Zwemmen voor de groepen 5 

Generale muziekschool groep 4a en 

5a 

 

Dinsdag 27 juni: 

Staking van het onderwijspersoneel; 

de school is het eerste uur gesloten. 

Generale en Uitvoering muziek-

school groep 4a en 5a (deze groe-

pen komen wel het eerste uur op 

school) 

 

Woensdag 28 juni: 

Diverse groepen gaan naar de  

bibliotheek. 

 

Donderdag 29 juni: 

9:00-11:00 koffieochtend Ouder 

kind functionaris (Sarah) pz ruimte.                                    

De groepen 5 hebben om de beurt 

een Vogelles.  

 

Vrijdag 30 juni: 

De groepen 4 en 5 gaan op school-

reisje naar Drievliet en zijn om 5 uur 

s’ middags (17:00 uur) weer terug. 

de TamTam  16 juni 2017 
# nummer 38 

 Beste ouders/verzorger, 

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leraren, di-

recteuren en besturen van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toe-

komst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Op dinsdag 27 juni a.s. 

zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. De 

Tamboerijn zal dan om 9:30 starten. Voor de klassen die activiteiten buiten de 

school hebben wordt een uitzondering gemaakt. Op 27 juni a.s. zullen de basis-

scholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Er zullen mogelijk 

acties worden bedacht om aandacht te vragen voor dit protest. Hoe scholen dat 

1e uur inrichten is per school verschillend. Ook wordt er een  petitie aangeboden 

aan premier Rutte. U krijgt zo snel mogelijk een e-mail, daarin leggen we u uit 

waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.   

Martine Nieuwstad en José Bijl 

Afscheid van juf Nadine 

 

Beste ouders en leerlingen van de Tamboerijn,  

Helaas zal ik na de zomervakantie afscheid nemen van De Tamboerijn. Na 

de zomervakantie ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik ga werken op de Pro-

fessor Burgerschool.  Dit is onderwijs voor leerlingen die slechthorend zijn 

en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ik heb altijd de wens gehad om 

uiteindelijk te werken in het speciaal onderwijs. Toen ik een prachtig aan-

bod kreeg heb ik, na wat twijfelen, dit besluit genomen. Ik mag werken met 

een interessante doelgroep en bovendien krijg ik de mogelijkheid om mezelf 

te ontwikkelen door een opleiding te volgen. Ik heb er heel veel zin in, maar 

dat neemt niet weg dat ik de kinderen, ouders en collega’s ontzettend ga 

missen. De Tamboerijn is een heel leuke school met ontzettende leuke kin-

deren waar veel aandacht is voor leren, ontwikkelen en diverse activiteiten. 

Ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad en de kinderen hebben mij heel veel 

positieve energie gegeven de afgelopen jaren. Ik hoop nog op een aantal 

prachtige weken samen met de kinderen!  

 

Hartelijke groeten, Nadine!  

mailto:sanciaadjiembaks@gmail.com


Verjaardagen 

 
Dag  Naam     Groep 

 

17  Shane Ramdhan (2007)    6B  

18  Frangkiskos Kotsiou (2008)   5C  

18 Jaraisa Lobato De Mesquita (2011)  1/2F  

19 Moësha Slijters (2006)    6A  

21  Jhade de Getrouwe (2005)   8B  

21  Cinderella Opoku (2006)   7A  

22  Gavrila Gota-Toudji (2008)   5C  

22 Ishaan Moennasing (2009)   4B  

24  Temari Arnaud (2009)    4B  

25  Jayra De Meza (2009)    4A  

26  Yonathan Peters (2009)    3A  

27  Cheryna Leitoe (2007)    6B  

27  Saihaj Singh (2007)    6C  

29  Sonllailys Ellis Moreno (2012)   1/2A  

29  Shaedion Finsy (2009)    4B  

29  Olivia Lo-A-Njoe (2010)    3A  

30 Shequan Landvreugd (2010)   3B  

 

 

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.  

De groepen 2 gingen deze week naar Artis 

 

 



Voorlichting over tandverzorging op school 

De leerlingen hebben een tandenborstel, een tube tandpasta en  

een voorlichtingsboekje meegekregen.  

Prachtig weer ook op de Tamboerijn 

 

 

Foto’s kamp groep 8 

(verhalen en meer foto’s volgen ongetwijfeld nog….) 

 



Paleis op de Dam 

 

Het is zo leuk koning en koningin te spelen. Louis is een prins. Het was ook leuk 

om de burgemeester te spelen. De gevangenis konden we zien vanuit de balzaal. 

De hond van Louis had lange oren, maar die mocht Royston op als Louis zijn hond. 

Gr. van Gymairo uit groep 5C 

 

Het was best wel leuk. We kregen een rondleiding door het hele kasteel en we 

kregen ook een kroon en nog meer. We zagen een standbeeld van de sterkste man 

van de wereld. Gr. van Milencio uit groep 5C.  

 

Hallo, ik heet Mangel en de groepen 5 gingen naar het paleis op de Dam. We 

mochten dingen voelen en we hadden prins Louis op een plaatje gezien en we 

mochten ons verkleden als koningen. 1 iemand was prins, 1 iemand was burge-

meester en 1 iemand was boef. We mochten zien hoe de gevangenis er vroeger 

uitzag we hadden een foto gemaakt met de hele klas ( statiefoto ) en we hebben 

ook veel foto’s gezien.  Gr. van Mangel uit groep 5C 

 

 

Expeditie Robinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 juni 2017 gingen alle groepen 5 naar een evenement dat bij 

Kunstgras Events georganiseerd was.  We gingen daar Expeditie Ro-

binson spelen. 

We willen alle vrijwilligers en de organisatie hiervan bedanken voor 

een hele leuke en sportieve ochtend.  

 

Op woensdag gingen we Expeditie Robinson spelen.  We hebben pijl 

en boog geschoten. We hebben zelf een katapult gemaakt. Ook heb-

ben we estafette gedaan. En we hebben een toren gemaakt van bam-

boestokken. Ook hebben we vuur gemaakt en we hebben kokosnoot 

hockey gespeeld. De begeleiders waren heel lief voor ons en we wil-

len ze hierbij graag bedanken voor de heel erg leuke ochtend.  

Gr. van Frangkiskos uit groep 5C.  

 

Het was heel leuk en de juffen waren lief. Het leukst vond ik estafette 

lopen. Ik was samen in een groepje met Kasfia, Milencio en  Gerald  

en Gisella. Samen heetten we team supreme kunstgras. En we gingen 

ook hockey spelen en pijl en boog schieten.  

Gr. van Mikensio uit groep 5C. 

 

 


