
Gezocht:  

Extra sterke mannen (XL/XXL) voor de beveiliging 

op donderdag 13 juli. 

U krijgt een t-shirt met ‘Tamboerijn beveiliging’ 

tijdens het oppassen. Aanmelden bij juf Ann (020–

452 81 56 45). 

de TamTam  3 juli 2017 
# jubileumeditie 

1982-2017 

De Tamboerijn 35 jaar!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dit is een speciale Tamtam editie voor de 

jubileumweek van 10 tot 14 juli ter ere van het 

35 jarig bestaan van onze school. 

U kunt hierin algemene informatie in vinden over 

de feestweek. 

 

In het kort: de feestdagen zijn op maandag, 

woensdag en donderdag. Dinsdag en vrijdag zijn 

gewone schooldagen, indien uw kind niet op 

schoolreisje gaat.  

 

We hopen er een fijne en gezellige week van te 

maken! 

 

 

Ouderhulp gevraagd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er worden nog veel mensen gevraagd voor op  

maandag 10 juli en woensdag 12 juli o.a. tijdens de 

Science activiteiten en de activiteiten van het cir-

cus. U kunt zich aanmelden bij de klassen of per 

email: 

 

voor de maandag:  n.liefting@detamboerijn.nl 

voor de woensdag: Mignon_c@hotmail.com 

 

Agenda 
Maandag 10 juli: 

De feestdag op maandag is alleen voor de kinderen 

bedoeld. Circus Kristal komt dan met diverse activi-

teiten, zoals goochelen, bellenblazen, schminken en 

een circusmarkt. 

De kinderen moeten op de gewone tijd op school 

zijn en zijn op de gewone tijd weer uit.  

 
Dinsdag 11 juli: is een gewone schooldag. 

 

Woensdag 12 juli:  

Op woensdag zijn er twee programma’s: een pro-

gramma voor de groepen 1 t/m 4 en een program-

ma voor de groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 

gaan in korte tijd een kunstwerk maken onder lei-

ding van een kunstenaar en de leerkracht. Er wor-

den slingers, een groot houten kunstwerk en iets 

met een druktechniek gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De van de Graaf generator 

 

De groepen 5 t/m 8 gaan vier maal iets doen. Er is  

een onderzoekingskist van Robinson Crusoë, een 

show ‘Wonderen in beweging’ , er is de Graaff ge-

nerator in de middenbouwhal, of de mogelijkheid 

om een Putty te maken (een klei-voorwerp) in de 

personeelskamer.  

Gezocht:  

Parasolvoeten voor o.a. de ballonnenbogen bij de 

ingang van de Tamboerijn. 
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Loterij verkoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengst van de loterij gaat naar ‘Het 

vergeten kind’, naar een nieuw podium 

voor de Tamboerijn en naar trommels van 

de Brassband. 

 

Er zijn veel leuke prijzen te winnen, ge-

sponsord door grote en kleine bedrijven. 

Zo is de hoofdprijs een 2 daagse reis naar 

London op 26 en 27 augustus 2017 tijdens 

het carnaval. Er zijn ook prijzen zoals een 

gratis behandeling voor kapper, Blow 

Brow Bar, prijzen van Intertoys, de slager, 

Telecom, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 13 juli: 

Donderdag is de grote feestdag, waarbij ook  

ouders worden uitgenodigd om 9:00 voor de ope-

ningsdans. Op deze dag worden de ouders ook uit-

genodigd vanaf kwart over twee. Er is dan eten en 

feest op het plein onder verantwoording van de ou-

ders. U kunt een strippenkaart aanschaffen bij de 

tent op het plein. De strippenkaart kunt u inzetten 

voor het eten (o.a. nasi, bami, drinken, barbecue, 

mini pasteitjes, poffertjes, suikerspin, popcorn) en 

verschillende activiteiten. Er zijn strippenkaarten van 

vijf en tien euro.  

 

Belangrijk is dat de kinderen op donderdag, voor zo 

ver mogelijk, in de kleuren blauw, rood en geel ge-

kleed komen op school. Blauw voor de kinderen uit 

de onderbouw, rood voor de kinderen uit de mid-

denbouw en geel voor de kinderen uit de boven-

bouw. Natuurlijk hoeft u niet speciaal kleding aan te 

schaffen voor deze dag! 

 

Ook is er een loterij, waarvoor u kaarten kunt ko-

pen van 1 Euro. Deze zijn verkrijgbaar vanaf maandag 

3 juli op school bij juf Ann, Usha, Sancia en Danielle.  

De trekking zal plaatsvinden op donderdag om 15:00.  

 

Onder schooltijd is er een programma voor de on-

derbouw (groep 1 t/m 2), een programma voor de 

middenbouw (groep 3 t/m 5) en een programma 

voor de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). De kinderen 

krijgen van school een strippenkaart voor de activi-

teiten (alles 1 keer doen) en een hapje, limonade en 

popcorn. 

 

Vrijdag 14 juli: is een gewone schooldag. 


