
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 20 nov. 

9.30 – 11.00 uur IDFA Kinderrechten 

groepen 8 naar Tuschinski  

Dinsdag 21 november: 

MR 18.30  

Donderdag 23 nov. 

Voorleeswedstrijd MB en BB  

Vrijdag 24 november: 

 

Let op/noteer:  

6 december duidelijkheid of de lan-

delijke staking onderwijs-personeel 

op dinsdag 12 december doorgaat!! 

17 november 2017 # nr. 10 

Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

De winkeliers van Reigersbos hebben de St. Maarten-

tocht  van de kleuter en peuters van de Tamboerijn 

weer tot een succes gemaakt. Super bedankt 

Jumbo, Slijterij Cheers, Stomerij Willemstein 

Boni, Intertoys, Openbare Bibliotheek, Bakker Jonge-

jans, Slagerij Pauw, Pieter Bas kapsalon, Ebans kapsa-

lon  

Voorlees wedstrijd De Tamboerijn 

Donderdag 23 november  

 

In de klas vindt deze week de voorronde plaats en donder-

dag is het zover: Wie is de voorleeskampioen 2017 ? Hij 

of zij gaat de school vertegenwoordigen in de Amsterdam-

se competitie. 

 

De wedstrijd is 23 november om 9.30 uur voor de Boven-

bouw, waarbij de groepen 6 nu voor het eerst mee doen. 

Om 11.15 voor de Middenbouw, waarbij de groepen 4 nu 

voor het eerst mee doen. We hebben een deskundige jury 

gevonden en ook de kinderjury staat weer paraat.  

  

 

Wil je nog tips? 

-kijk af en toe in de zaal 

-gebruik geen stemmetjes 

-houd pauzes bij de punten, maar ook weer niet te lang 

-oefen goed op de moeilijke woorden 

-niet te snel , maar ook weer niet zo langzaam als een slak.  

-oefen een paar keer in de klas.  

  

Succes met de voorbereiding! 

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen  

November 

 
Dag Naam       Groep 

 

19  Jade Burnet (2006)     7B  

21  Morinyo Bakas (2008)    5A  

21 Devino Sonokromo (2010)    4B  

 

 

 

 

 
 

 Studiereis Suriname 

 

Het bestuur van onze school Sirius organiseert studiereizen naar landen waar veel van onze kinderen 

en/of hun (groot) ouders vandaan komen. De eerste studiereis gaat naar Suriname en ik mag van de 

Tamboerijn mee! Morgen stap ik op het vliegtuig en zal 8 dagen rondreizen door Suriname. Ik zie dat 

als een hele leuke interessante uitdaging en kijk er erg naar uit. Ik mag daar een kijkje nemen op scho-

len en in het leven van de lokale bevolking, de reis eindigt met een bezoek aan het binnenland van Suri-

name. Bij terugkomst zal ik een reisverslag, mooie herinneringen en foto’s met jullie delen.   

(juf) Lia groep 1/2C 

Hoi wij zijn Amy, Irais en Jaydee. 

Wij gaan vertellen over mozaiek: Wij vinden het leuk om met ver-

schillende steentjes te werken en te knutselen.We maken de leukste 

creaties en het is een kwestie van cre-      atief denken. Juf Danielle 

motiveert ons om door te gaan, ook al is het niet wat je wou.  Juf  

Danielle is ook lief en ook gezellig. We leren veel over kunst en mo-

zaiek en nog veel meer! Elke week is het leuk, het is jammer dat het 

later gaat stoppen. Niemand verveelt zich tijdens deze lessen. We zij  

nooit klaar want er is altijd nog wel wat leuks te doen, onze  creativi-

teit gaat door deze lessen omhoog. 

 

 

 

 

 

Brede school 

Mozaiek:   

 
 

 

 

 

      Amy, 7A 

 

 

 

 

https://wyt.us7.list-manage.com/track/click?u=3fd5c5e91d15641423a425b0e&id=8a692cd5d0&e=5342b3468d


Beeldende vorming op de Tamboerijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Automatisch tekenen,  Zina, suikertekening   groep 1/2D: Jeremai       Een huis op de grond, groep 1/2 E   Bomen, groep 6B  

 

 

 

 

 

 

             Pasta met pesto, en een lepel, gr. 1/2D: Yoahn      Huis met moeder, zombie dinosaurus en robot ,die alles 

heeft . Jeremai, gr. 1/2D                                                     

 

 

 



Brede school Streetdance  

Hoi, Ik ben Yaella uit groep 7B (bij meester Pieter). Ik zit bij Brede school op 

streetdance. We leren daar nu alleen nog maar basisoefeningen. Het is echt leuk. 

Maar als je naar een echte streetdanceschool gaat leer je veel meer. Meer dans-

jes, meer pasjes. En uiteindelijk na 2 of 3 jaar ben je prof (goed) in dansen. Ik zit 

er ook over na te denken om naar een streetdanceschool te gaan. Als je ook 

gaat wens ik je veel sterkte. Doei!!! 

Yo, ik ben Jade uit groep 7B en ik zit op streetdance!! Ik vind het echt heel leuk! 

Vorig jaar zat ik ook op streetdance en het was zooooo leuk dat ik dit jaar ook 

mee wou doen. Wij hebben ook leuke liedjes, zoals Groove. Ik hoop dat je dit 

stukje tekst leuk vond!!!, Liefs, Jade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderpostzegelactie 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Noor. 

 

Een paar weken geleden was de kinderpostzegelactie en het was een groot suc-

ces. Onze klas groep zeven B (7B) heeft in totaal 2885,70 euro (en je spreekt 

het zo uit: 2885 euro en 70 cent) opgehaald. Ik ben blij. Wat ik heb opgeleverd is 

561, 90 euro en 90 bestellingen. Dat het meeste van me klas. De groepen 7 en 

8 gingen tegen elkaar strijden en de groepen 8 en 7 waren goed. Tip als jullie he 

ook gaan den moet je de tips van me volgen. Ga met iemand mee, praat beleefd 

tegen de mensen. Zo dat was het dan weer. Ik hoop dat jullie allemaal me tips 

hebben gevolgd.  

 
Groetjes, Noor. 

 

 

 


