
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 18 september: 

Dinsdag 19 september: 

Woensdag 20 september: 

Sportdag voor de groepen 3, 4 

en 5 

Donderdag 21september: 

Informatieavond van 17.00 

tot 18:00 en van 18:00 tot 19.00 

voor alle groepen 

Vrijdag 22 september: 

Sportdag  voor de groepen 6 en 

7.  

15 september, # nummer 2 

INSCHRIJVEN BREDE SCHOOL. 

Er was een fout in het systeem daarom konden veel ouders zich niet online 

inschrijven. Het systeem is inmiddels in orde en online inschrijven kan weer. 

Tot en met dit weekend dus 17 oktober is inschrijven mogelijk. 

Inschrijven kan via de site www.bredeschoolzuidoost.nl 

Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

Fotograaf nabestellingen 
 

De website staat weer open voor nabestellingen van 12 t/m 30 sept. met  

dezelfde inlogcode's! Kijk op::  www.klassefotograaf.nl 

Gevonden voorwerpen 

Voor een fiets (merk Caramba) en sleutels  

informatie  bij de administratie. Voor kleding in de mid-

denbouwhal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdagen op dinsdag 19 en vrijdag 22 september 

 

Volgende week zijn er 2 sportdagen gepland.  

Op woensdag 20 september voor de groepen 3,4 en 5. 

Op vrijdag 22 september voor de groepen 6 en 7. 

De sportdag is onder schooltijd. 

 

Houd voor kleding even het weerbericht in de gaten!  

De dag zal zowel in de gymzaal als op het schoolplein worden gehouden.  

Een handdoek, lange sportbroek en een vestje is handig.  

Voor alle ouders van peuters en kleuters 

Op 28 september 2017 is er koffieochtend vanaf 9 tot 

10 uur in de Morijn. Ons thema is gezonde voeding en 

gezonde traktaties. Alle ouders zijn van harte welkom. 

Sarah Larbi, VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie)  

 

http://www.bredeschoolzuidoost.nl
mailto:directie@detamboerijn.nl
http://www.klassefotograaf.nl


 

Verjaardagen 

Dag  Naam     Groep 

16 Naina (Nenna) Singh (2007)  6C  

17 Saisha Gobind (2012)   1/2B  

17  Kherlene Pingul (2008)   5B 

18  Shyron Poepon (2010)   4C 

18  Ameerah Shamlal (2010)   4A  

19 Victor Guanin Mendieta (2009)  4C  

 

Thema eten en drinken 

 

In de onderbouw is het thema ‘Eten en Drinken’                
begonnen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 over schoolzwemmen 

 
Hoi Ik ben Jayra. Ik zit op schoolzwemmen. Ik vind het leuk 

en leerzaam. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden/

hebben gevonden. En je familie kan kijken naar hoe jij leert 

en lol hebt tegelijk. Straks kan je in het diepe zwemmen door 

schoolzwemmen. En dan heb je je A, B en C. Ik zit op 

schoolzwemmen en ik kan al hoepelzwemmen, rugzwemmen 

en buikdrijven. En ik denk dat jij het ook gaat leren. En later 

kunnen jullie bij jullie ouders zwemmen. Veel plezier, liefs, 

 

Jayra, groep 5 A. 

 

Hallo, ik ben Dyshaira. Schoolzwemmen is leuk. Ik hoop dat 

ik mijn diploma haal. Ik wil mijn A, B en C. 

Ik vind het leerzaam omdat ik dan met mijn nicht en neef kan 

zwemmen. En mijn familie komt ook kijken als ik gewoon ga 

zwemmen. 

Straks kan ik in het diepe zwemmen door schoolzwemmen. 

Als jijj in groep 5 zit ga jij ook op schoolzwemmen. Veel ple-

zier op schoolzwemmen. Groetje van  

 

Dyshaira uit groep 5A. 

 

 


