
de TamTam  
Agenda 

Maandag 4 december: 

geen schoolzwemmen  

Dinsdag 5 december: 

Sinterklaasfeest, de leerlingen zijn om 

12:00 uur vrij. (Kinderen goed op tijd 

in de klas  aanwezig zijn! Ouders  kun-

nen Sint bij de voordeur opwachten!) 

 

Donderdag 7 december: 

Geestelijke stromingen; christendom 

groepen 5.  

Vrijdag 8 december: 

Ochtend: Versieren kerst met ouders. 

Afsluiting blok 1 Brede school 

Noteren: Eind deze week wordt dui-

delijk of de school op 12 december 

gaat STAKEN . 
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   Studiereis naar Suriname 

Vorige week ben ik op studiereis naar Suriname geweest en dat was een geweldige ervaring voor 

mij. Suriname is een prachtig land met schitterende natuur, gastvrije mensen, tropische tempera-

tuur en heerlijk eten. Ik heb daar 3 verschillende scholen bezocht in  Livorno, voormalige planta-

ge ‘Rust en werk’ en een school in het binnenland nabij Danpaati. Op alle scholen in Suriname 

werken ze  met dezelfde methodes op hetzelfde moment. Er wordt les gegeven in het Neder-

lands en de kinderen gaan allemaal gekleed in schooluniformen. Ook heb ik o.a. dolfijnen gespot, 

kaaimannen, aapjes, hagedissen en salamanders gezien.  Ik hoop heel graag nog een keer terug te 

gaan naar dit schitterende land.   Juf Lia. 

 

Sintviering 

Als u de prachtige foto’s van 

Bart op pagina 4 ziet dan spat 

het plezier eraf . Nog een paar 

dagen en dat is het 5 december. 

Op de dag zelf graag uw kind 

om 8.30  op school brengen. 

Ouders kunnen bij de voordeur 

van de school de komst van 

Sint afwachten.   

Update verhuizing 

Op een teamvergadering heb-

ben wij als team gedroomd over 

een  gerenoveerd schoolge-

bouw. Daarbij zijn wij uitgegaan 

van de kernwaarden van de 

school: deze staan hieronder! 

Komende week is er overleg 

tussen gemeente/bestuur. Wij 

houden u op de hoogte. 
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Verjaardagen  

December 

 
Dag Naam       Groep 

 

3  Jairo Wiebers (2007)           6B  

4  Dubem Onyriagwu (2010)          4A  

7  Kristiano Martodrono (2009)           5A  

7  Bredly Reyes Pena Hernandez (2009) 4A  

8  Santino van Kanten (2009)   5A  

8  Rivaelle Volney (2006)    7C  

 Voorleeswedstrijd bovenbouw 

 

 

1e prijs: 

 

Ik ben Jaydan van groep 7C en ik heb de voorleeswedstrijd gewonnen. Ik vond het best wel spannend en 

ik was best wel zenuwachtig. Maar ik had toch het gevoel dat ik het goed zou doen. Uiteindelijk had ik 

toch gewonnen. Ik was zo blij en toen ik in de klas was ging iedereen voor mij klappen doordat ik had ge-

hoord dat ik gewonnen had waren mijn zenuwen weg. Voor de kinderen die ook aan de voorleeswedstrijd 

mee willen doen heb ik een tip. De tip is: wanneer je aan het lezen bent moet je wel af en toe naar het 

publiek kijken. Veel succes. Groetjes Jaydan.  

 

2e prijs: 

 

Hoi, ik heet Bettina. En ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Het was heel leuk en spannend. Ver-
der had ik het boek De GVR (Grote Vriendelijke Reus) voorgelezen, waarmee ik tweede ben geworden. 

Het boek was leuk en grappig. Daarom heb ik het gekozen. Groetjes, Bettina.  

 

3e prijs: 

 

Hallo, ik ben Foof uit groep 8B. En ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd 2017/2018. Ik heb voorge-

lezen uit het boek Suikerspin. Ik vond het heel erg leuk om voor te lezen voor de kinderen en daarom 

raad ik jullie aan volgend jaar ook mee te doen! Ik ben uiteindelijk 3e geworden van de bovenbouw en 

daar ben ik heel blij mee! Groetjes, Foof. 



 

 

 

 

 

 

 

Dit egeltje is gemaakt door Ishaan. Ik ben 

trots op me zelf en ik wil Gurshan bedanken 

omdat zonder hem had ik niet in de Tamtam 

gestaan. Dus bedankt Gurshan en mama en 

papa zijn trots op mij en ik wil juf Edith be-

danken omdat ze een hele mooie foto geno-

men heeft. Ishaan, groep 5A. 

 

 

Voorleeswedstrijd middenbouw 

1e prijs: 

De voorleeswedstrijd was heel leuk. De voorlezers moesten eerst op de gang oefenen. Later deden ze een microfoontest. 

Ik had gewonnen. Ik kreeg een diploma. Ik sta in de Tamtam van vorige week. Ze is heel trots. En der familie ook. Van Di-

lara Ejupovic, groep 5A. 

2e prijs: 

Hoi, Ik ben Anthony en heb meegedaan met de voorleeswedstrijd. Het was heel spannend en het was eng, maar als je een-

maal leest kan je niet meer stoppen. En Jenna uit mijn klas heeft ook meegedaan. Het was wel even balen dat ze niet heeft 

gewonnen, maar ik werd tweede en ik had het niet verwacht en ik heb het boek De prinses en de erwten gelezen en papa 

en mama en de vriendin van mama waren heel trots op mij en ik hoop dat jullie dit een leuk verhaal vonden en vergeet niet 

lezen is goed en leuk en beter dan films kijken. Van Anthony, groep 5B. 

3e prijs: 

Hoi, Ik ben Saniyah. Ken je me nog? 23 november deed ik mee met de voorleeswedstrijd. Ik was wel een beetje bang, maar 

juf zei dat dat nergens voor nodig was. Zij had gelijk want toen ik op die mooie stoel zat ging het lezen heel goed. Ik wilde 

niet stoppen met lezen, maar ja, alle deelnemers mochten maar een paar minuten lezen. Ik wist dat ik een prijsje zou win-

nen. Ik ben winnares van de derde prijs. Groetjes, Saniyah, groep 4a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinterklaasstemming 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


