
de TamTam  
Agenda 

Maandag 2 okober: 

Studiedag. De school is dicht! 

Dinsdag 3 okober: 

Woensdag 4 okober: Kinderboekenweek  

ouders zijn ook welkom 

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. 

Donderdag 5 okober: 

De school is dicht! De leraren staken voor een hoger 

salaris en minder werkdruk! 

Vrijdag 6 okober: 

Martijn Donders met de voorstelling meneer B.  

12:00-15:00: Boekenmarkt  

29 september, # nummer 4 

Even voorstellen……. 

Beste allemaal, 

 

Graag wil ik mij voorstellen als de nieuwe intern begeleider 

op De Tamboerijn. Mijn naam is Marleen Korf en werk sinds 

1 september als intern begeleider van groep 4 t/m 8 (midden 

en bovenbouw).  

Ik ben van oorsprong orthopedagoog en heb onder andere 

als dyslexiebehandelaar gewerkt. Ik woon in Amsterdam   

samen met mijn vriend. In mijn vrije tijd sport ik graag en zing 

ik in een koor. 

Ik kijk uit naar goed schooljaar met de kinderen en met de 

ouders. Tot gauw! 

Met vriendelijke groet, 

Marleen Korf 

 

 

Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

Afscheid van Shereen Lachman 

 

Beste ouders en kinderen, 

Helaas is het voor mij tijd om te gaan.                

En ergens anders ervaringen op te doen. 

Ik heb acht jaar gewerkt op de Tamboerijn als 

leerkracht en deels ook IB. Ik heb veel verschil-

lende leerjaren meegemaakt en dat was een         

uitdaging, maar heel erg leuk. Ik heb veel te ma-

ken gehad met ouders en ook dat kon een uitda-

ging zijn, maar ook dat heb ik met veel plezier 

gegaan. 

Ik ga de Tamboerijn echt missen. Bedankt voor de 

leuke tijd hier! 

Liefs, 

Shereen 

 

 

 

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen 

September 

Dag Naam    Groep 

30  Rida Ait Iddouch (2009)   4C  

30  Gurtaj Singh (2010)   4A  

Oktober 

1  Cameron Naarden (2009)  4B  

3  Greshaina Pengel (2008)   6B  

4  Lana Alkhawaja (2007)   6C  

4  Rigiovanselo Leons (2011)  3C  

4  Javier de Mee (2010)   4A  

4  Elgin Peña (2007)    6B  

5  Farah Gill (2010)    3C  

5  Ramzija Hadi (2005)   8B  

5  Scott Straver (2012)   1/2B  

5  Sahifa Zahra (2007)   6A  

6  Noor Singh (2006)   7B  

Medezeggenschapsraad  

Beste ouders, 

 

Middels dit stukje in de TamTam willen wij geïnteres-

seerden erop attenderen dat er weer een plek vrij is 

in de medezeggenschapsraad. Dit komt niet vaak 

voor, dus grijp uw kans!  

 

Als MR-lid praat, denkt en beslist u mee over allerlei 

zaken die de school en dus uw kind(eren) aangaan. 

Het gaat bijvoorbeeld over bet beleid, de financiën 

van de school, de ouderbijdrage, de inrichting van de 

school en het jaarrooster. Daarnaast komen er ande-

re interessante onderwerpen voorbij die niet ieder 

jaar besproken worden, zoals de traktaties en het 

gezonde eten. De MR vergadert zes keer per jaar, 

altijd op een dinsdagavond van half zeven tot acht 

uur.  

Lijkt het u leuk om in de MR mee te denken? Dan 

kunt u zich aanmelden voor de vrije plek in de MR. 

Als meerdere ouders dit willen, zullen er verkiezin-

gen georganiseerd worden. Mocht dit het geval zijn, 

dan zal u daar over worden ingelicht.  

 

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u 

een e-mail sturen naar de secretaris van de MR, Kalo 

Naastepad: k.naastepad@detamboerijn.nl . Aanmel-

dingen kunnen tot en met vrijdag 13 oktober naar 

hem verstuurd worden.  

Fotograaf nabestellingen 
 

De website staat weer open voor nabestellingen van  

12 t/m 30 sept. met  

dezelfde inlogcodes! Kijk op::  www.klassefotograaf.nl 

Eljahro: Nederlands kampioen estafette 

Na vorige week kampioen van Noord-Holland te zijn gewor-

den( invidueel meerkamp en estafette), is Eljahro dit weekend 

met zijn AV Feniks team Nederlands kampioen estafette 

4×40m geworden. De Nederlandse Estafette Kampioenschap-

pen werden zaterdag en zondag van pupillen tot senioren in 

Amstelveen gehouden. Gefeliciteerd Eljahro!! 

Huisvesting, start haalbaarheidsonderzoek.  

 Op 28 september hebben wij gesproken met iemand van bureau 

Hevo, er zijn vragen gesteld over de staat van het gebouw en de 

instalaties, de gebruikservaring en of we het gebouw goed kunnen 

gebruiken. Volgende week verwachten wij de bouwkundige van 

Hevo op onze school, deze gaat vooral technisch kijken naar De 

Tamboerijn. Beiden spreken ook met de bestuurders van Sirius en 

bestuderen de bouwtekeningen. Daarna komen zij met een rap-

port –aan de gemeente- over de haalbaarheid van een verbouwing 

of nieuwbouw.  

Martine en José  

 

http://www.klassefotograaf.nl


Sportdag groepen 22 september  

 

Hallo mensen.  Ik ben Safora van 7B en ik wil vertellen over sportdag. Sportdag was heel leuk, want sporten is ge-

zond. 

We hebben veel gedaan zoals: Badminton en waterspel– voetbal, enz. Het was zo leuk dat ik het elke dag wil doen 

en we hadden ook pauze en het was helemaal niet koud, maar ik vond het wel moeilijk sommige spelletjes. Maar 

dit was mijn stukje. Groetjes, Safora van 7B.  

Goed, morgen. Mijn naam is Mansur Koampah. En ik ga een stukje over sportdag schrijven. De sportdag was een 

leuke dag. Er werd gesport, gerend en gepraat. Er waren activiteiten binnen en buiten. Er was bijvoorbeeld: voet-

bal, estafette, sponzen race, sport en spel en van alles. En iedereen zat in een groepje met 8 mensen. Ieder team 

heeft kapitein en we kregen allemaal een kaartje waarop stond waar we  naar toe moesten en we hadden ook pau-

zes om  lekker te eten en te drinken. En dat was de sportdag. Groetjes, Mansur. 

 

Hoi, mijn naam is Alyssa en ik ga een stukje vertellen over sportdag. Ik vond sportdag heel leuk. Alleen ik vind dat het pra-

ten zachter mag. En het valsspelen moet stoppen. Maar ik hoop dat jullie het leuk hadden. Van Alyssa. 

 

 

Gevonden voorwerpen en gymkleding 

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

bouwhal kijken. In de middenbouwhal staat een boodschap-

penwagen die vol is met alle gevonden kleding 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 kinderen bewaren hun gymspullen in de luizen-

zak aan de kapstok. Soms zitten gymkleren wekenlang in de 

luizenzakken. 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?  

  



Taekwondo  

 

Alyssa en Amy Lute gaan zaterdag 30 september 
mee doen aan de wereld kampioenschappen tae-
kwondo in Barneveld.  

Ze trainen nu vijf keer per week bij hun dojang 
chung mu om te zorgen dat ze al het maximale er-
uit kunnen halen.  

Vrijdag de 29ste gaan ze naar Barneveld om te we-
gen en te meten, dan gaan ze weer naar huis, zater-
dagochtend staan ze om 6.30u op om rond 8 uur in 
Barneveld te zijn en vanaf 8.60u begint de wed-
strijd. Ze hebben er vreselijk veel zin in, al vinden ze 
het natuurlijk wel heel erg spannend.  

De leerlingenraad van de Tamboerijn 

In groep 7a deden we aan stemmen je kon verschillende dingen doen bijvoorbeeld een gedicht waarom je in de leerlingen-

raad wil of een vlog en daar voor had je 4 dagen de tijd. Donderdag ochtend moest je het voor de klas presenteren en dan 

mochten je klasgenootjes stemmen . 

En ik zit nu in de leerlingenraad. 

Geschreven door Chenayra groep 7a 

 

Gevonden voorwerpen 

Huisdeursleutels gevonden voor de klas van mees-

ter Kalo. Informatie bij meester Kalo in de onder-

bouw: 

 

De klassenouders van  de Tamboerijn 


