
Vervolg Drievliet Agenda: 
Maandag 10 juli: 

Rapportgesprekken 

 

Zwemmen voor de groepen 5 

Jubileumweek programma  

(zie speciale editie Tamtam) 

 

Dinsdag 11 juli: 

Rapportgesprekken 

Groep 1/2 2x gaan naar de bibliotheek 

 

Woensdag 12 juli: 

Rapportgesprekken 

Jubileumweek programma  

(zie speciale editie Tamtam) 

 

Bieb bezoek 1/2 2x 

 

Donderdag 13 juli: 

Rapportgesprekken 

 

Jubileumweek programma  

(zie speciale editie Tamtam). Ouders 

welkom om 9:00 en om 14:15 

Einde blok 3 brede school afsluitingen 

en optredens 

 

Vrijdag 14 juli: 

Rapportgesprekken 

 

9:00-11:00 koffieochtend met klassen- 

ouders PZ ruimte 

 

Schoolreisje groepen 6 

de TamTam  7 juli 2017 
# nummer 40 

Drievliet 

 

30 juni waren alle groepen 4-5 naar  

Drievliet in Den Haag geweest. We heb-

ben allemaal plezier. We waren in attrac-

ties geweest. We zijn in de Splash, de tijd-

molen, de waterglijbaan, het schip, in de 

bioscoop met een 5D film geweest. Het 

spookhuis, coole achtbanen, de  

botsauto’s en een trein, de Octopus en 

verder was het heel leuk.  

 

We gingen in de Formule X. Die gaat on-

dersteboven! Het was is Den Haag. Het 

was anderhalf uur rijden. Er zijn kinderen 

ook bij de fonteintjes gaan spelen en we 

aten om 10 voor 1 frietjes. En ja, zo’n dag 

kan niet beter!!! We moesten een uurtje 

tijden.  

 

 

We kunnen niet wachten tot het volgende 

schoolreisje.  

 

Groetjes en liefs van: 

 

Abigail, Majdoulin, Tanicha, Junay-

sha, Jay, Enza, Greshaina, Kenya, 

Christel, Haley, groep 5B 

 



Verjaardagen 

JULI 

 

Dag  naam     Groep 

 
8  Angellino Huiswoud (2010)  1/2F 

8  Tungi Leliëndal (2011)   1/2D 

9  Dyshaira Milop (2008)   4B 

10  Abigail Ansong (2008)   5B 

11  Maryam Alkerawy (2005)  7A 

11  Tymon Ross (2009)   4B 

12  Reagan Addo (2007)   6C 

14  Rania Stein (2007)    6A 

14  Alycia van de Weerd (2004)  8A 

 
 

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 vogel-les 

 

We kregen een natuurles op donderdag 29 juni, binnen en buiten de school. We kozen een maatje en we 

kregen een verrekijker. Die deelden we met zijn tweeën. We gingen met juf Karin, de natuur-juf, naar een 

open veld. We  maakten een grote wandeling. We kregen op het open veld veertjes en daar bedachten 

we een naam voor. We hebben de volgende namen bedacht: cheetah, dons, zacht, tas en beer. 

We liepen door naar het volgende veldje en daar gingen we vogels tellen. Het ging heel HARD regenen 

en we schuilden in het bos. We sloten onze ogen 2 minuten en luisterden naar de vogels ( en regen!!!). 

We gingen bij het water staan en vogels bekijken en tellen. We zagen meeuwen, kraaien, mussen, een rei-

ger, een zwaluw , een koekoek en een roodborstje. We gingen in een kring staan en ineens…...zag een 

groepje een kikker. Het was een pad! Daarna liepen we terug naar school.  

We vonden het heel erg leuk.  

Dit is een aanrader voor de volgende groepen 5.  

 

GROETJES VAN GROEP 5A. 

 



Schooltuinen 

 

Ik vind schooltuinen best wel leuk en lief vooral de juf-

frouw en de meesters. En we hebben kunnen leren hoe 

je allerlei planten, bloemen en groentes te zaaien en te 

rooien. Saihaj 

 

Hallo ik ben Jessie. Op schooltuinen hebben we bloe-

men geoogst en knolvenkel. Het was heel leuk en ook 

zaadjes geoogst.    

 

Schooltuinen was leuk. We zouden volgende week 

aardappelen rooien en we maakten een bos bloemen. 

Bijvoorbeeld hoge Dhalia en lage Dhalia en we planten 

mais en winterwortel. Dit was mijn verslag.  

Daniella. 

 

 

Musical ‘Odysseus’ 

 

We gingen naar het Bijlmerparktheater op maandag en dinsdag. We mochten optreden in het 

echt. We hebben eerst geoefend. Na het oefenen gingen we eten. Daarna gingen we optreden 

voor het publiek. Onze ouders zaten in het publiek. We gingen zingen. Eerst waren we in een 

studio en daar hebben we ons omgekleed. We hebben een musical gezongen. Het ging over Te-

lemachos, zijn vader was gevangen op een eiland, Telemachos wilde zijn vader bevrijden, maar 

dat ging niet.Toen vroeg hij om een boot, maar wij gaven die boot niet. Hij wilde het alleen doen. 

Chevanny speelde Athene, de godin. Solange speelde de solorol, Telemachos. Ze kan echt prach-

tig zingen.  

Telemachos, ( Solange) zong drie zinnen en daarna zongen wij met haar samen .  

Juf Emily heeft ons dit geleerd. Ze is een heel leuke muziekjuf.  

 

GROETJES VAN GROEP 5A. WE HEBBEN DIT SAMEN GESCHREVEN.  

 

 

 

  

 



Afsluiting gymlessen 

 

Het schooljaar zit er bijna op.  

Er is meer ruimte voor extra leuke dingen in de gymlessen. 

Met de kinderen van groepen 3 en 4 hebben we de laatste lessen leu-

ke spellen gedaan. Het smurfenspel waarbij we goud moeten smokke-

len langs Gargamel, het Junglebook spel waarbij er honing werd ge-

smokkeld door Balou de beren en een race door de jungle.  

 

Met de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn we naar buiten gegaan om te bubbel 

voetballen! Dit zijn grote ballen met lucht waarbij je tegen elkaar aan 

kunt stoten. Het is gelukkig erg mooi weer geweest en hebben het 

ontzettend naar ons zin gehad.  

 

 
 

Gevonden voorwerpen 

 

In de week van 10 juli zullen er weer gevonden voorwerpen in de 

hallen zijn. In zowel de bovenbouw als middenbouw kun je de kle-

ding, tassen, schoenen e.d. in de karren vinden. Wanneer het niet 

wordt opgehaald zal het daarna weggedaan worden.  


