
Agenda: 

 
Zaterdag  1juli:  

 

11:00 start Bigi Spikri (vertrek stoet); zie: 

http://bigispikri.nl 

12:00 aankomst stoet Oosterpark  

13:00 herdenking afschaffing slavernij in het Oos-

terpark  vanaf 13:00.  

 

Maandag 3 juli: 

Zwemmen voor de groepen 5, DRINGEND OU-

DERBEGELEIDING GEZOCHT VOOR HET 

ZWEMMEN DE KOMENDE 3 WEKEN. 

 

Thema ‘zomer’ start in de onderbouw. 

 

Dinsdag 4 juli: 

 

Woensdag 5 juli: 

 

Donderdag 6 juli: 

9:00-10:00 en 12:00-13:00 tips over de Zomerva-

kantieactiviteiten voor ouders met kleuters of 

peuters in de personeelskamer o.l.v. Sarah Larbi 

 

Groep 5a, b en c: Bomen-paspoort-les.                                                  

 

Vrijdag 7 juli: 

De groepen 2 gaan op schoolreisje. Groep 1 

heeft vrij. 
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1 juli herdenking afschaffing slavernij 
 

De nationale herdenking vindt op zaterdag  

1 juli plaats in het Oosterpark bij het Monument van 

het Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. De cere-

monie begint om 13:00 uur in aanwezigheid van o.a. 

vertegenwoordigers van het Kabinet, de Gevolmach-

tigde Ministers van Curaçao, St. Maarten en Aruba, 

de Ambassadeurs van Suriname, Ghana en Zuid-

Afrika en de Burgemeester van Amsterdam. Na de 

herdenking begint het Keti Koti Festival, de viering, 

met diverse optredens en verdieping op de verschil-

lende podia. 

 

Live uitzending NOS 

De herdenking wordt live uitgezonden door de NOS. 

13.00-15.00 uur, NPO 2 

19.36-20.12 uur, NPO 2 (avonduitzending ook live 

rechtstreeks uit het park). Verdere info: 

  http://ketikotiamsterdam.nl 

 

 

 

 

Cheerleaders De Tamboerijn zijn de bes-
te. No.1!  Op 23 juni gewonnen. Super-
trots zijn wij en ook op de andere win-
naars van De Tamboerijn. Wij hopen nog 
op een verslag in de TamTam. 

35 JAAR jong, het is bijna zover! 
Drie dagen feest in één week.  
Maandag 1 juli meer informatie  via een 
speciale jubileum TamTam.   
Maandag 10 juli komt Circus Kristal.  
Woensdag 12 juli werken we in work-
shops  Kunst (voor groep 1-4) en Science 
(voor groep 5-8). 
Donderdag 13 juli is de afsluitende feest-
dag. 

U kunt zich opgeven voor ouderhulp bij 

de leerkracht van uw kind. Er wordt een 
loterij voor twee goede doelen gehou-
den. Loten van 1 euro zijn vanaf maandag 
aanstaande te koop. 

http://www.bigispikri.nl
mailto:http://ketikotiamsterdam.nl


Verjaardagen 

 

JULI  
 
Dag  Groep    Naam 

 

1  Jay Limburg (2012)   1/2C 

2  Mawulom Gota-Toudji (2010) 1/2B 

4  Radjermo Leming (2008)   5C 

4  Sarayo Mijnhijmer (2011)  1/2A 

5  Devine Tuffour (2007)   6C 

6  T.jhean Maria (2011)   1/2D 

 

 
 

 

Staking leraren 

 

Hallo, ik ben Lindsy van 6B. 

Ik ga wat vertellen over de staking. De meesters 

en juffen hebben een uur gestaakt omdat ze het 

oneens zijn over het geld dat ze krijgen. Op de 

Middelbare School krijgen ze veel meer. En dat 

willen de juffen en meesters niet. Ik vind dat ze 

gelijk  hebben en dat iedere juf of meester even-

veel geld krijgt. Dit was mijn stukje. Groetjes, 

Lindsy uit 6B.  

 

Hallo allemaal, ik ga het hebben over staken. Ik 

vind dat de juffen en meesters gelijk hebben. En 

dat wij ook recht hebben om uit te slapen. Wij 

moeten altijd vroeg opstaan. De salarissen van 

de juffen en meesters moeten omhoog want ze 

geven de kinderen les en ze leren ons lessen. 

 

Bij wie hoort deze fiets? Melden bij 

meneer Clyde! 
 

In het klimrek 

 

OBS de Tamboerijn 

Reigersbos 301 

1107 EZ Amsterdam Zuidoost 

tel.:       020 452 81 56 

E-mail: directie@detamboerijn.nl  

Website: www.detamboerijn.com 

 
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.  

 



   Thema van Gogh 

 

DE VINCENT VAN GOGH LESSEN, door Jessey 8b.  

We hebben met MOVE 4 lessen over Vincent van Gogh gehad. 

We hebben het over zijn stijlen gehad. 

Zijn leven en zijn schilderijen, bijvoorbeeld: 

hij had in zijn 10 jaar als kunstenaar veel verschillende stijlen,  

hij schilderde in het donker en licht, met strepen en rond draaiende be-

wegingen.  

We hebben ook in de klas  een verhaal over zijn leven gemaakt.  

En ook hebben we zelf schilderijen gemaakt in de thema’s: 

bos , lucht , portretten en natuurlijk Vincent.  

En die schilderijen hangen nu op de gang naast de administratie.  

Voor de rest waren het leuke en interessante lessen. 

 

 

Op woensdag 28 juni hadden we de onthulling van ons kunstwerk. 

Er was een meneer van de Echo, een paar ouders en de studenten, waarmee 

we de schilderijen hebben gemaakt. 

Eerst ging een van de studenten wat vertellen en toen hebben we het kunst-

werk onthuld. 

In de klas kregen we daarna limonade en een koekje en deden we een spelle-

tje over van Gogh. 

En de studenten hebben ook verteld over de schilderijen die gestolen waren.  

Maandag gaan we naar het van Gogh museum om de schilderijen in het echt 

te zien. 

Door Nazirah, groep 8b. 

 

 

 

KUNST IN DE BOVENBOUW:  

Onthulling van de schilderijen van de van Gogh lessen 

 



  Thema Kunst in de onderbouw 

 

 

 

Vijf voor twaalf: primair onderwijs ver-

dient meer! 

Afgelopen dinsdag 27 juni was er een prikactie 

van veel basisschoolleerkrachten, die in Neder-

land een uur later dan normaal zijn gestart met 

hun les. Zo ook op de Tamboerijn.  

De organisaties die verenigd zijn in het PO-

front hebben op deze dag bovendien een petitie 

aangeboden in Den Haag. Hierin roepen zij de 

politiek op om in het regeerakkoord extra geld 

vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige 

salariëring en minder werkdruk in het primair 

onderwijs. De petitie van het PO-front is in to-

taal 351.860 keer getekend door leerkrachten, 

ouders en andere sympathisanten.   

Meester Kalo is afgereisd naar Den Haag en 

heeft direct het nieuws gehaald met zijn duidelij-

ke protestbord!  

Toneel in de middenbouw! 
 

27 juni was  de uitvoering van ‘Odysseus’ 
Zwerftocht’. Het Bijlmer Parktheater zat die 

dag helemaal vol en het was een groot succes.  
  
Voor degenen die niet aanwezig waren, was er 
de mogelijkheid om via internet live mee te kijken. 
 Via:  www.muziekcentrumzuidoost.nl,  
 
Wij hopen nog op een verslag van groep 4 en 5!  

http://www.muziekcentrumzuidoost.nl/

