
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 25 september: 

Dinsdag 26 september: 

Woensdag 27 september: 

Overleg met: 

klassenouders 9.00 
leerlingenraad 13.30  

Donderdag 28 september:  

Voor en Vroegschoolse Educatie:  koffieoch-

tend in de Morijn vanaf 9 tot 10uur. 

Vrijdag 29 september: 

————————————————- 

Alvast noteren: 

Maandag 2 oktober : 

De school is gesloten, studiedag. 

 

Donderdag 5 oktober: 

De school is gesloten: staking. 

 

22 september, # nummer 3 

KINDERBOEKENWEEK OP DE TAMBOERIJN 

 

De Kinderboekenweek komt er weer aan! Hét moment om extra aandacht te geven aan lezen. Op school, maar natuurlijk 

ook thuis! Kinderen die ervaren hoe leuk het is om te lezen, elke dag, hebben er altijd gemak en plezier van. Ze leren ge-

woon makkelijker op school! 

Op de Tamboerijn maken we van de opening van de Kinderboekenweek een groot feest! Op woensdag 4 oktober zijn 

alle ouders en andere familieleden van harte welkom om dit feest met hun kinderen mee te vieren. De leerlingen van groep 

8 hebben op deze dag een verrassing voorbereid. We verklappen alvast dat het thema dit jaar “Gruwelijk eng!” is, maar 

we maken het niet te eng, hoor! Het programma van de ochtend ziet er als volgt uit: 8.45 – 9.15: kleuters, peuters en  de 

groepen 3, 9.15 – 9.45: groepen 4 en 5, 9.45 – 10.15: groepen 6 en 7. De kinderen lopen op deze tijden door de school om 

alles te bekijken, met hun leerkracht en met hun ouders. Daarna gaan ze weer naar de klas. 

Op vrijdag 6 oktober beginnen we met een spectaculaire theatervoorstelling: “Meneer B. en het huis van graaf Rucola”. 

Martijn Donders, die op het toneel Meneer B. heet, heeft weer een prachtige voorstelling bedacht en we zijn blij dat hij 

ook dit jaar weer op de Tamboerijn komt. De eerste voorstelling is van 9.30 uur tot 10.15 uur voor de peuters en de groe-

pen 1 t/m 4. De tweede voorstelling is tussen 10.30 uur tot 11.15 uur. Beide voorstellingen vinden plaats in de gymzaal. 

Op vrijdag 6 oktober vindt ook de jaarlijkse Boekenmarkt plaats. Deze vindt plaats in de hal van de bovenbouw. In 

samenwerking met boekhandel “De Kleine Prins” in Weesp kunt u voor uw kinderen de leukste en nieuwste kinderboeken 

kopen. U krijgt natuurlijk het boekenweekgeschenk er gratis bij! De boekenmarkt begint om 12.00 uur en duurt tot onge-

veer 15.00 uur. Als u besluit om uw kind geld mee te geven om overdag een boek te kopen, zorgen wij ervoor dat hij / zij 

dat onder begeleiding en onder schooltijd kan doen. U kunt natuurlijk ook zelf uw kind even uit de klas halen om samen 

een boek te kopen of anders komt u gewoon na schooltijd! 



Update Huisvesting 

 

Geachte ouders, hierbij een korte update van de ontwikkelingen rondom de huisvesting. Nog steeds rekenen 

wij erop dat er rond de herfstvakantie meer informatie is over de vernieuwbouw van de school.  

Er is veel contact tussen het bestuur van de school en de gemeente.  Het onderzoek naar de staat van het ge-

bouw  wordt in de komende weken uitgevoerd.  In de week voor de herfstvakantie wordt duidelijk of renovatie 

van het gebouw op korte termijn kan beginnen.   

De foto hiernaast toont de noodzaak van een goede oplossing; Juf Ilja werkt vanuit een kast.  

 

Update Personeel 

De Tamboerijn is op zoek naar (inval) leerkrachten. Kent u iemand die bevoegd is en zin heeft om in te sprin-

gen bij vervanging dan kunt u De Tamboerijn aanbevelen! Wij komen graag in gesprek met kandidaten. 

 

Staking 

5 oktober wordt er gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden. De school is dan gesloten. Alle kinderen hebben 

een brief met meer informatie over de staking meegekregen naar huis. Voor ouders die gebruik maken van 

voor– of naschoolse opvang van Partou of Smallsteps is het mogelijk om tegen betaling gebruik te maken van 

dagopvang. U moet uw kind bij uw eigen opvangorganisatie aanmelden.  

 

 

De algemene Informatie-avond was voor de aanwezigen een succes. Er werd veel informatie gegeven en veel 

vragen zijn beantwoord. We willen wel dat er meer ouders komen. Heeft u een tip voor ons?  

Laat het ons weten! 

 

 

 

Martine Nieuwstad en Jose Bijl 



 

Verjaardagen 

Dag  Naam     Groep 

 

23  Amaka Ndukaihe (2012)   1/2D  

24  Raiaan Al Amin Akand (2010)  3B  

25  Eugella Addo (2011)   3A  

26  Jameela Frankel (2006)   7A  

26  Mannat Singh (2011)   3B  

27  Jahniel Hardenberg (2012)  1/2B  

27  Anisha Moesafier (2012)   1/2A  

28  Georgina Peña Hernandez (2011) 3A  

29  Chivairo Zak (2009)   5B  

Buiten bereik 

 

Afgelopen dinsdag waren we opnieuw onbereik-

baar. Dit komt door het falen van het Internet. 

Dat is al de 4e dag sinds het schooljaar begonnen 

is. Het probleem zit niet in de leidingen (van 

BOA) maar in  de schakelapparatuur (van Cisco) 

ergens in de stad. Die apparatuur is vernieuwd 

maar blijkt allerlei kinderziektes te hebben.  Wij 

hopen dat de opstartfase nu voorbij is. Mocht er 

weer storing zijn, kijkt u dan of er een mail van 

de school is met een telefoonnummer waarop u 

ons kunt bereiken. 

 

 

Gevonden voorwerpen en gymkleding 

 

Bent u iets kwijt van uw kind dan kunt u altijd in de mid-

denbouwhal kijken. In de middenbouwhal staat een 

boodschappenwagen die vol is met alle gevonden kle-

ding en tassen van de afgelopen weken.  Alles wat wij 

vinden stoppen wij in die kar. Sleutels die wij vinden 
brengen wij naar de administratie/receptie. Veel kin-

deren bewaren hun gymspullen in de luizenzak aan de 

kapstok. Soms zitten gymkleren wekenlang in de luizen-

zakken. Kunt u in de gaten houden of uw kind zijn of 

haar gymspullen meeneemt naar de klas als er gymles is 

en daarna naar huis?  

 

 

Hoofdluis 

Er is weer hoofdluis geconstateerd in de onderbouw. 

Wilt u het haar controleren van uw kind. En zo nodig 

maatregelen nemen? Bij de drogist kunt u informatie 

krijgen over behandelmethoden. Xt luis lotion van 

kruidvat is een goed middel. 

 

Fotograaf nabestellingen 
 

De website staat weer open voor nabestellingen van 

12 t/m 30 sept. met  

dezelfde inlogcodes! Kijk 

op::  www.klassefotograaf.nl 

Eljahro Philipsen bij zijn sportclub avFeniks viel weer in de 

prijzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klassefotograaf.nl


Sportdag  van groep 3, 4 en 5 op 20 september (foto’s van de sportdag op 22 september in de volgende Tamtam) 

 



Sportdagen groep  3, 4 en 5 

 

Ik vond het leuk.  

Ik vond het warm.  

Ik dacht niet dat het zo lang duurde. 

Ik vond het  gezellig. 

Javier en Hasan , groep  4A 

 

Hoi, 

Ik ben Miracle. Ik vond het een super 

dag. We gingen super veel sporten 

en meer dingen. Mijn favoriete plek 

was het waterspel. Groetjes,  

Miracle. groep 4A. 

 

Hoi,  

Ik ben Saniyah. Ik vond het heel leuk. 

We hebben veel leuke dingen gedaan, 

maar bij een ding ging het opeen mis.  

Groejes,  

Saniyah, groep 4A. 

 

 


