
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 11 september: 

Start schoolzwemmen groep 5  
14.00 vertrek van school  

Dinsdag 12 september: 

 

Woensdag 13 september: 

 

Donderdag 14 september: 

 

Vrijdag 15 september: 

8 september, # nummer1 

 

Even voorstellen….. 

 

Hallo allemaal! 

In deze TamTam zal ik mij aan jullie voorstellen. Met 

ingang van dit schooljaar mag ik het leuke team leer-

krachten komen versterken.  

Mijn naam is Edith van Walbeek, 43 jaar. 

Ik ben de leerkracht van een zeer enthousiaste groep 5. 

Voordat ik hier kwam werken, ben ik 20 jaar werkzaam 

geweest rondom Utrecht. Dat heb ik met veel plezier 

gedaan. Nu is het tijd voor een nieuwe werkplek en 

voor mij een leuke, nieuwe uitdaging.  

Nog een extra voordeel; ik woon lekker dichtbij school 

en ben bekend met de buurt.  

De eerste week was erg fijn, op naar de rest van het 

schooljaar. Ik voel me al helemaal thuis!  

Even voorstellen….. 

Hallo ouders en leerlingen van de Tamboerijn,  

Het is sommigen van jullie misschien al opgevallen, maar sinds het einde van 

vorig schooljaar ben ik werkzaam op de Tamboerijn. Mijn naam is Erik Egberts 

en ik ben 28 jaar oud.  

Ik kom oorspronkelijk uit Friesland en ben sinds 2015 woonachtig in (als je 

het mij vraagt) de mooiste stad van Nederland. Als klein jongetje ging ik al 

vaak met mijn ouders naar Mokum en ik heb me hier altijd al een soort van 

thuis gevoeld. Ik heb zelf Nederlands Recht in Groningen gestudeerd, maar 

ben er uiteindelijk achter gekomen dat mijn passie meer in het onderwijs ligt 

dan in de rechtszaal. Mijn hobby’s zijn: sporten (voetbal, fitness, wintersport 

etc.), reizen en motor rijden. Mijn motor is dan ook samen met mijn vriendin 

mijn grootste liefde!! Stichting Sirius heeft mij uiteindelijk de mogelijkheid ge-

boden om als zij-instromer op de Tamboerijn aan de slag te gaan. Vorig jaar 

heb ik o.a. bij meester Joeri, meester Mark en juf Pauline meegelopen.  

Dit jaar zal ik alleen met juf Pauline groep 7C gaan draaien waarbij ik op 

maandag, dinsdag en woensdag voor de klas sta en op donderdag naar de  

Hogeschool van Amsterdam ga.  De eerste schooldagen zijn inmiddels voorbij 

en ik kan niet anders zeggen dan dat ik er ontzettend veel zin in heb!!!  

Groetjes, 

mr. Erik  

 

 

 

 

 

Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen 

Dag Naam     Groep 

9  Jesseline Amaning (2010)   4C 

9  Chayelle Blijleven (2008)   6B 

9  Avishkar Chedi (2009)   5A 

9  Mohammed Malik (2006)   8A 

9  Gregory Niekoop (2012)   1/2B 

10  Jemeralda Ceder (2009)   4A 

10  Tanicha Hunte (2008)   6B 

10  Ihsaan Mohammad (2009)   5B 

11  Chardayne Liefeld (2011)   3C 

12  Blessing Palmer (2009)   4A 

12  Donny Schuiling (2008)   6C 

13  Mehdi Danoun (2010)   4B 

15  Djesarinio Nelstein (2006)   7C 

15 Fatih Sener (2008)    6A 

 

 

Hoogspringen 

Eljahro Philipsen sprong met hoogspringen    

1 meter 20 en verbeterde het Europees     

record voor 7 jarigen. Gefelicteerd Eljahro!  

Voor meer informatie over Eljahro, de inspi-

rerende prestaties van hem en zijn clubgeno-

ten en voor de mogelijkheden om zelf lid te 

worden van atletiekvereniging Feniks in    

Amsterdam Zuidoost kijk je op de website 

van de vereniging: 

 

 http://www.avfeniks.nl/ 

 

 

Even voorstellen………….. 

 
Hallo allemaal!  

 

 

Ik ben Virgil Maclean en ben 33 jaar oud.  

Veel kinderen hebben mij waarschijnlijk al gezien, maar 

ik zal mijzelf toch kort even voorstellen.  

Dit schooljaar werk ik als onderwijsassistent bij de 

groepen 6. Ik heb hiervoor al op enkele basisscholen 

gewerkt als stagiaire. Uiteindelijk wil ik mijn diploma 

Leraar Basisonderwijs behalen.  

Ik heb het tot nu toe ontzettend naar mijn zin op de 

school! Het is dan ook mijn passie om te werken met 

kinderen en doe dit met veel plezier. Naast het wer-

ken in het onderwijs, speel ik graag muziek en sta ik 

graag op het voetbalveld.  

Jullie zullen me vast wel tegenkomen op de gang of in 

de klas!  

Ik kijk uit naar een gezellig en leerzaam jaar! 

http://www.avfeniks.nl/


 

 Overzicht vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018 (herhaling) 

 

Vakanties 

 

 

Vrije dagen  

 

herfstvakantie maandag 23-10-’17 t/m vrijdag 27-10-‘17 

kerstvakantie maandag 25-12-’17 t/m vrijdag 05-01-‘18 

voorjaarsvakantie maandag 26-02-’18 t/m vrijdag  02-03-‘18 

meivakantie maandag 30-04-’18 t/m vrijdag 04-05-‘18 

schoolwerkweek juni maandag 25-06-’18 t/m vrijdag 29-06-‘18 

zomervakantie maandag 23-07-’18 t/m vrijdag 31-08-‘18 

Maandag 02-10-’17 studiedag 

Maandag 27-11-‘17 studiedag 

Vrijdag  22-12-‘17 studiedag/ vrijdag  voor de kerstvakantie 

Donderdag 22-02-‘18 studiedag/ donderdag voor voorjaarsvakantie 

Vrijdag 23-02-‘18 Studiedag/ vrijdag voor voorjaarsvakantie 

Vrijdag 30-03-‘18 studiedag 

Maandag 02-04-‘18 2e Paasdag 

Vrijdag 27-04-‘18 Koningsdag/ vrijdag voor de meivakantie 

Donderdag 10-05-‘18 Hemelvaartsdag 

Vrijdag 11-05-‘18 vrijdag na Hemelvaartsdag 

Maandag 21-05’18 2e Pinksterdag 

Dinsdag 22-05-‘18 studiedag/ dag na 2e Pinksterdag 

Vrijdag 20-07’18 Studiedag/ vrijdag voor de zomervakantie 

Vakantieplezier van Zoë en Li-yara (groep 5) 
 
Zoë: 
Ik ben op vakantie geweest naar Egypte en ik 
ben met mijn moeder en mijn tante en mijn 
nichtjes geweest. En we gingen in de zee 
zwemmen en snorkelen. En we gingen naar het 
strand en we gingen naar de stad. En toen ik 
terug kwam had ik pech want het vliegtuig had 
vertraging en toen ging ik naar de stad met Li-
yara en haar moeder en haar moeder en ikzelf. 
 
Li-yara: 
Ik  ging naar Duinrell met mijn familie van mijn 
vaders kant en ik ging naar Amstelpark.  
4 dagen naar Amerika en naar het strand. Mijn 
zusje ging mee en ik heb zin in school en ik 
ging zwemmen. 



Zomerschool 

 

Hallo, ik ben Ruvario Jozefzoon in gr. 8. Ik was in de vakantie op zomer-

school. Het was heel leuk. Daar hebben we in de ochtend gewerkt en in de 

middag deden we alleen maar leuke dingen. Elke dag tot 4 uur en ik zat daar 3 

weken. We gingen rekenen, begrijpend lezen en taal doen en we gingen 2 

keer eten. Eerst fruit en daarna lunch. Oh ja, we zaten in OSB. Dus er waren 

2 verdiepingen. Onze klas was boven. Wij waren groep groen. Er waren ver-

schillende groepen kleuren en als we gingen lunchen gingen wij naar beneden. 

Oke, nu over de middag. We gingen heel veel leuke dingen doen, zoals pira-

mides bouwen van bamboe. Onze eigen chocola maken was het ergste. Want 

het was niet normaal puur, maar heel heel puur. Dus ik had het weggegooid. 

En we hebben gekookt: tonijnsterretjes. Oh ja en de tonijn heb ik zelf ge-

maakt en het smaakte ook nog lekker. Gevulde tomaat, gevulde ei-cupcakes-

groente aan een stok en milkshakes hebben we ook gemaakt. We hadden gym 

en die gymzaal was zo groot van OSB. Je kon zelfs tegen de muren klimmen. 

We hadden een sportdag. We gingen naar global dance. We gingen naar   

Goede Tijden in Endemol. We gingen naar Ajax Arena en als laatste. Ja dat is 

het beste Valsbezig kwam optreden omdat onze juf een vriendje had bij Vals-

bezig. En uiteindelijk was zomerschool voorbij. We mochten alles mee nemen 

naar huis wat we hadden gemaakt en toen was het afgelopen. Ik had heel veel 

vrienden gemaakt. Jammer dat ik ze niet meer kan zien en ik zat met Jhanick, 

Tiara en Javvaro op zomerschool. En er zijn foto’s gemaakt. Die kan je kijken 

op de website http://www.zomerschoolzuidoost.nl/ 

Ik ben gegaan door mr. Santoshi, mijn moeder en juf Asherinne en zij is heel 

aardig voor mij.  

Met de groeten van Luvario Jozefzoon uit groep 8.  

Zomerschool Zuidoost 

 
• voor kinderen die van groep 7 naar groep 8 gaan; 

• drie weken lang extra lessen in taal, begrijpend lezen en rekenen; 

• drie weken lang samenwerken met nieuwe kinderen; 

• drie weken lang het beste uit jezelf halen; 

• drie weken lang werken aan je zelfvertrouwen, 

zodat je echt goed voorbereid aan groep 8 kunt beginnen! 

 

Wanneer? 

De Zomerschool Zuidoost wordt georganiseerd in de eerste drie 

weken van de zomervakantie. 

Onderstaande foto’s zijn van de zomerschool van 2016. Die van dit jaar moeten 

nog geplaatst worden. 

http://www.zomerschoolzuidoost.nl/

