
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 27 november 

Studiewerkdag. De school is 

gesloten. 

Dinsdag 28 november: 

 

Woensdag 29 november: 

klassenouders om 9.00 
Leerlingenraad om 13.30  

 

Donderdag 30 november: 

 

Vrijdag 1 december: 

 

Aankondiging: Sinterklaasfeest 

op 5 december 

24 november 2017 # nr. 11 

Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

Voorleeswedstrijd 2017 

 
De voorleeswedstrijd was weer een groot succes. De 

voorlezers hebben heel goed hun best gedaan. En ook 

de kinderen in de zaal hebben goed geluisterd. In de 

Bovenbouw heeft Jaydan gewonnen en in de Midden-

bouw heeft Dilara gewonnen. Gefeleciteerd!! In de vol-

gende Tamtam een stukje van hen en misschien ook 

van de nummers 2 en 3. 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, 

Een nieuw gezicht op De Tamboerijn.           

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Karin 

Drenth, de nieuwe juf van groep 7. Met de 

groep heb ik een goede start gemaakt en ook 

heb ik met de meeste ouders van deze groep 

inmiddels  al kennisgemaakt. 

Zelf ben ik een trotse moeder van 2 zoons 

(13 en 16 jaar). Beide jongens zitten in het 

voortgezet onderwijs. Mijn jongste zoon be-

gint net aan zijn eerste leerjaar, mijn oudste moet dit jaar examen 

doen. Mijn hobby is lekker koken en af en toe trek ik mijn hardloop-

schoenen aan om een beetje in conditie te blijven. 

Ik werk nu al 23 jaar in het onderwijs, waarvan ook een aantal jaren als 

wiskunde en rekendocent in het voortgezet onderwijs. Het vak wis-

kunde en rekenen vind ik een superleuk vak en hoewel ik het in het 

voortgezet ook wel naar mijn zin had, miste ik toch bepaalde dingen uit 

het basisonderwijs. Je bent in het basisonderwijs veel intensiever met 

de leerlingen bezig en bouw je toch meer een band op met de leer-

lingen en draag je als leerkracht veel meer bij aan de ontwikkeling van 

de kinderen. In het vak rekenen heb ik mij de afgelopen jaren gespecia-

liseerd. Ik vind het een superleuk vak en er niets fijner dan leerlingen 

die het allemaal moeilijk vinden daarbij weer een stapje verder te hel-

pen.  

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

November 

 

26 Emilia Agwu (2009) 4A  

26 Giomy Douglas (2008) 5A  

27 Celisiah Falix (2008) 5B  

27 Nadia Szczypek (2012) 1/2D  

28 Nhyira Acheampong (2012) 1/2D  

28 Miuccia Leliëndal (2008) 5B  

29 Abraham Akowuah Bonsu (2008) 6A  

 

December 

 

1 Aaditya Rani (2006) 7A  

1 Tanisha Schuiling (2005) 8B  

1 Gymairo Theme (2007) 6C  

 

 
 

 Sinterklaasstemming 

Hoi, Ik ben Saniyah. De Sint is in het land. Jullie willen 

zeker weten waarom ik weet. Ik heb mijn schoen ge-

zet. En ja hoor, een cadeau gehad. Daarom weet ik 

het. De school is helemaal in Sinterklaasstemming. Ik 

vind het heel mooi. Ik weet niet wat de andere er van 

vinden, maar ik vind het top. Groetjes, Saniyah, 

groep 4A. 

Hallo Sint en Piet. Wij zijn blij met ons schoenkado en 

de pepernoten. De andere dingen vinden wij ook 

leuk. Wij hebben heel mooi versierd. De slingers sie-

ren de hallen. Ik hoop dat ik op 5 december veel ka-

dootjes krijg. Groetjes, Deshoe-Lee, groep 4A. 

 

Hoi, Ik heet Miracle. De Sint is in het land. Onze 

school is helemaal versierd. Het ziet er prachtig uit. 

Onze schoen is gevuld en ik heb een spaarpot gekre-

gen. De meeste kinderen geloven niet in Sinterklaas, 

maar ik wel. Groetjes, Miracle, groep 4A. 

 

De versiering in de klas is leuk en de schoentjes ma-

ken was ook leuk. De snoepjes zijn lekker. De 

schoentjes zetten was ook leuk. Want er zitten nu 

kadootjes in. En Sinterklaasboekje. Wij van groep 4A 

zijn lief voor elkaar. Groetjes van Emilia.  

De Sint is in het land. En de Pieten ook.  De Versiering 

op school is mooi. Wij hebben onze schoen op school 

gezet. We hebben een spaarpot gekregen. En snoep en 

pepernoten.  Groetjes van Ameerah.  

 

Sinterklaas is in Nederland. En we hebben pepernoten 

gekregen. En de school is versierd. Groeten van      

Jemeralda. Groep 4A. 

Sinterklaas is in het land. In school is het mooi versierd. 

Alle schoentjes staan al klaar. Dus vullen maar. En alle 

kinderen slapen al. Dus ga maar door de schoorsteen, 

lieve Piet. En breng de kadootjes van de Sint. Groetjes, 

Sophie, 4A. 

 

 



 

Jan Steen (kunstschilder) schildert het Sinterklaasfeest  

Met Sinterklaas wordt de naamdag van de heilige Sint Nicolaas gevierd. Sint-Nicolaas was in de 4e eeuw na Christus bisschop van Myra, een havenstad in het huidige 

Zuidwest-Turkije. Over zijn leven is weinig bekend, maar volgens de overlevering overleed hij op 6 december 343. Na zijn dood verschenen er mysterieuze verhalen over 

de  wonderen die hij zou hebben verricht en werd hij heilig verklaard. Duizenden pelgrims bezochten zijn graf in een kerk in Myra. Vanwege de mogelijke Turkse over-

heersing van Myra, ‘verhuisde’ hij in 1087 naar het Italiaanse Bari. Sint-Nicolaas werd herbegraven in een speciaal gebouwde kathedraal, waar zijn overblijfselen tot op de 

dag van vandaag liggen. Het Sinterklaasfeest heeft dus een katholieke achtergrond. Na de Opstand in 1572-1584 was het verboden om het katholieke geloof te uitten, laat 

staan een katholieke heilige te vereren. Omdat het feest te veel heidense en paapse elementen zou bevatten, probeerden protestanten het Sinterklaasfeest af te schaffen. 

Het verbod had kennelijk geen effect op de katholieke Jan Steen. Hij schilderde Het Sint Nicolaasfeest mogelijk als reactie op de heersende opvattingen over het katholie-

ke geloof in de Nederlanden. 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schoentje zetten  in de onderbouw  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een brief van Sinterklaas   

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verrekijker als kadootje 


