
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 9 oktober: 

kampweek groep 8  

Dinsdag 10 oktober: 

kampweek groep 8  

Groep 6A naar Artis  

Woensdag 11 oktober: 

kampweek groep 8  

Donderdag 12 oktober: 

kampweek groep 8  

Vrijdag 13 oktober: 

kampweek groep 8  

6 oktober, # nr. 5 

 

 

 

 

 

Opening kinderboekenweek  
De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en met 15 oktober 2017. Het thema is: 

Griezelen. Gruwelijk eng! Opening Kinderboekenweek  

 

De groepen 8 hebben dit jaar voor de kinderboekenweek  zich verkleed als 

enge karakters zoals: Heksen, Vampieren, Spoken, Monsters en nog veel 

meer andere enge karakters! We moesten al om 8 uur op school zijn om ons 

te verkleden, te schminken en ook om een beetje te oefenen. 

De groepen 1 tot en met 7 liepen rond en moesten raden wat de titel van 

het boek was die we uitbeeldden. Veel kinderen werden bang.  Wij waren 2 

heksen en deelden ‘’ katten soep ‘’ uit. En er werd ook snoep uitgedeeld. Het 

was heel leuk om te doen en we hopen dat de kinderen van groep 1 t/m 7 

dat ook vonden.  

 

 

De griezelige groetjes van Aicha en Lee-ann van 

Groep 8A en 8B.  
Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

Herfst  op school 
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JARIGEN, GEFELICITEERD! 

Dag Naam   Groep 

7  Gurshan Singh (2009)  5A  

8  Christel Palmer (2007) 6B  

9  Kiomi Pleizier (2007)  7C  

13  Chidera Obi (2007)  7B  

13 Binayjot Singh (2009)  4B  

 

 

Huisvesting 

Beste ouders en verzorgers, 

Deze week is er een bouw- en installatiedes-
kundige van bureau Hevo langsgekomen om de 
staat van het gebouw exact op te nemen. Sa-
men met alle benodigde papieren wordt de 
bevindingen samengevoegd in een rapport. Dat 
is naar verwachting eind volgende week klaar 
en wordt verstuurd naar de Gemeente Amster-
dam. Wij houden u op de hoogte. 

Martine & José 

De grote onderwijsstaking op 5 oktober  heeft 
als eis de gelijke betaling (zoals docenten in het 
voortgezet onderwijs)  en minder werkdruk . 
De dag is goed verlopen. Bedankt voor uw soli-
dariteit en begrip.  

Team De Tamboerijn 

 

Titels boeken voor de kinderboekenweek 

Groep 1 & 2 

Dit is een boek vol monsters, Guido van Genechten, 

Clavis 

Klein monster Motta, Yvonne Jagtenberg, Rubinstein. 

Aaa-woe! Wie maakt dat geluid? Jonny Lambert, 

Veltman 

De grote gevaarlijke Grompel, Claire Freedman, 

Querido 

Joke wil spoken, Jeroen Schipper, C. de Vries-

Brouwers 

 

Groep 3 & 4 

De broers Grombek, Jozua Douglas, Zwijsen 

Bert en Bart en de zoen van de zombie, Tjibbe 

Veldkamp, Lemniscaat 

Draak, Nils Pieters, De Eenhoorn 

Knekelstad, Jean-Luc Fromental, De Harmonie 

De sprookjesverteller, Thé Tjong Khing, Gottmer 

 

Groep 5 & 6 

Gruwelijk Grappige Griezelverhalen van De La-

chende Zaag, Jozua Douglas, Tosca Menten en Ma-

non Sikkel, Luitingh Sijthoff ism De Fontein en Van 

Goor 

Trubbel de trol: De Griezels van Bakstein, Reggie 

Naus, Ploegsma. 

Ben niet bang voor de wilde dieren, Geert-Jan Roe-

bers, Gottmer. 

De ongelooflijke avonturen van Merel Jansen, Will 

Mabbit, Kluitman. 

De Vloek van Woestewolf, Paul Biegel, Lemniscaat. 

 

Groep 7 & 8 

Spookschrijvers, Henk Hardeman, Holland. 

De Griezelbus 1, Paul van Loon, Leopold. 

Stranders, Iris Stobbelaar, Ploegsma. 

Dulle Griet, Geert de Kockere, De Eenhoorn. 

Spuitende slagaders, Jesse Goossens, Lemniscaat. 



 

Opening Kinderboekenweek  

 

 



Kinderboekenweek  

Gruwelijk Eng 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang HEY! 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang HEY! 

 

Ik lees een eng verhaal 

Maar ik heb zenuwen van staal 

Ik ben niet bang, nee ik ben niet bang 

Monsters zijn geweldig 

En griezelen is vet 

Want ik lig hier veilig 

Lig hier veilig in mijn bed 

 

Hoe meer ik lees, lees, lees, lees 

Hoe meer ik weet, weet, weet, weet 

Hoe sneller ik mijn angsten vergeet 

 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Niet voor zwarte katten 

Niet voor trollen, draken, ratten 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Niet voor grote haaien 

Niet voor spoken, heksen, kraaien 

Deze dingen doen me niets 

Nee ik raak niet snel in paniek 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Nee ik ben voor niets en niemand bang 

 

 

 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Niet voor zwarte katten 

Niet voor trollen, draken, ratten 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Niet voor grote haaien 

Niet voor spoken, heksen, kraaien 

Deze dingen doen me niets 

Nee ik raak niet snel in paniek 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Nee ik ben voor niets en niemand bang 

Nee ik ben voor niets en niemand bang  

 

 

 

Laat me heerlijk in een achtbaan zitten, HEY! 

Laat me lekker voor een spookhuis gaan 

Als ik een beetje schrik, schrik, schrik, schrik 

Dan geeft me dat echt een super kik 

Geef me horror, horror, halloween, HEY! 

Laat me lekker enge gekke dingen zien 

Dat geeft me echt zo’n fijn gevoel 

En juist dat vind ik echt heel erg cool 

 

Hoe meer ik lees, lees, lees, lees 

Hoe meer ik weet, weet, weet, weet 

Hoe sneller ik mijn angsten vergeet 

 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Niet voor zwarte katten 

Niet voor trollen, draken, ratten 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Niet voor grote haaien 

Niet voor spoken, heksen, kraaien 

Deze dingen doen me niets 

Nee ik raak niet snel in paniek 

Dit is gruwelijk eng, eng 

Maar ik ben niet bang, bang 

Nee ik ben voor niets en niemand bang 

 

Soms droom ik van een donker griezel woud 

Dan krijg ik het toch best weleens benauwd 

Maar even later weet ik het alweer 

’T was maar een droom en echt niets meer 

 

 


