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Maandag 11 december: 

 

Dinsdag 12 december: 

Staking van het onderwijsperso-

neel. De school is dicht!! 

Woensdag 13 december: 

 

Donderdag 14 december: 

 

Vrijdag 15 december: 
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Sinterklaasfeest 
 

Het Sinterklaasfeest was weer een 

topdag. Foto’s van dit feest staan 

op pagina 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surprises 
 

Ook dit jaar zijn er weer heel veel 

leuke surprises gemaakt! We zijn 

er als school trots op dat jullie 

weer zo goed jullie best hebben 

gedaan! Verhalen en foto’s over de 

surprises op pagina 2 en 4. 

Voedselbank 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de inza-

melingsactie voor de voedselbank. In iedere 

klas staan 2 doosjes klaar. We zamelen pro-

ducten in zoals pasta, rijst, couscous, aardap-

pelpuree, pastasauzen, soep, ontbijtgranen, 

zoet broodbeleg, pannenkoekmix, vlees en vis 

in blik, groente en fruit in blik, zonnebloem-

olie, en olijfolie.  

Kunt u iets missen dan is de voedselbank u 

hier heel dankbaar voor. 

In de kerstvakantie zullen de doosjes worden 

opgehaald. De voedselbank heeft dan weer 

genoeg voor het hele jaar! Alvast bedankt.  

Vanaf vandaag kunt u u 

producten inleveren bij de 

leerkracht van uw kind.  

Uitnodiging Ouderbijeenkomst 

Beste Ouders/ verzorgers, 

Pesten is niet Cool! Niemand vindt het 

leuk!... Maar soms gebeurt het wel! 

Wat merkt u aan uw kind als het gepest 

wordt?  

Wat kunt u doen om uw kind te ondersteu-

nen tegen pesten?   

Door deze en alle andere vragen over pes-

ten, is er op 11 januari 2018, van 09.00-

11.00 een bijeenkomst voor alle ouders 

met als thema ‘Pesten’ op de Morijn ge-

pland door de oudercontactmedewerkster. 

Alle ouders zijn van harte welkom! 

Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met Sarah Larbi (de Oudercontact-

functionaris) op de volgende telefoonnum-

mer (06-221-33-841). 

  
Staking 

Aanstaande dinsdag  is de school dicht. Daar-

mee geeft ook De Tamboerijn aan dat er meer 

gedaan moet worden om de werkdruk in het 

onderwijs te verminderen. U heeft daarover 

een brief ontvangen  op papier en via de e-

mail.. 

Martine Nieuwstad en Jose Bijl 

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen  

December 

 
Dag Naam       Groep 

 

9  Kasfia Alamin (2007)    6C  

9  Juelz Boekelaar (2011)    1/2C  

9  Megan Demas (2010)    3C  

9  Chenayra Miguel (2006)    7A  

12  Kimani Bruinhard (2011)    1/2D  

15  Kenya Kollen (2008)     6B  

Sinterklaasverhalen 

Ik kreeg een legodoos met slime en pepernoten en 

munten van 1 euro en 2 euro en het was een top-

dag. Ik heb genoten. Jullie hebben genoten. We 

gingen zingen en de pieten gingen dansen. Jhos-

tijn, groep 5B. 

Surprise was erg leuk. Ik was heel blij met mijn 

cadeau. Iedereen was lief. Ik vond het erg leuk. 

Tamari, groep 5B. 

Hoi, ik ben Esperanza van groep 5B.. Dinsdag 

5 december was het Sinterklaas. Iedereen was blij, 

lief, leuk en gezellig. Het was een leuke dag. We 

mochten surprises aan elkaar geven en we moch-

ten zingen voor Sinterklaas. Nou, dit was mijn ver-

haal.  

 

 

Jo, ik ben Jenna van groep 5B. Ik 

heb een heel mooie surprise gekregen van Celi-

siah. En ik had Elias. Ik had een Ninya Turtle ge-

maakt en ik had stiften gekozen en gel pennen en 

potloden. Ik ben niet kreatief, maar Celisiah wel en 

mijn moeder ook.  

De surprise was superleuk en cool. Ik heb een 

bowling baan gekregen van Jayla met klei stiften en 

spempels en een spinner en alle surprises waren 

mooi. Ik hoop dat ik volgend jaar dezelfde persoon 

heb en ik had dit jaar Sailhi. Ik hoop dat jullie dit 

stukje tekst leuk vonden . Liefs Anthony van 

groep 5B. 

  Sinterklaasverhalen 

Met Sinterklaas zijn er heel mooie surprises gemaakt. 

Elke klas vanaf groep 5 moest een surprise maken. De 

cadeautjes er in waren ook erg leuk. Elk jaar maken de 

kinderen een surprise met Sinterklaas. En twee weken 

van tevoren trek je een lootje. Daarop staat wie je hebt. 

En wat diegene wilt. Het was een heel leuke dag. 

Gaurila.  

Hallo iedereen, ik ben Kastia. Ik zit in groep 6. Op 5 

december was het heel leuk. Ik en andere kinderen uit 

me klas hebben hele mooie surprises gemaakt. Er waren 

hele mooie surprises. Iedereen had wel iets anders be-

dacht. We zagen Sint en Piet en die waren super aardig 

en het surprises maken was eigenlijk een leermoment 

want je kan het opnieuw en opnieuw proberen en dan 

kan je weer iets nieuws leren. Dus Sinterklaas vieren is 

leerzaam en ik hoop dat de kinderen in de toekomst 

naar groep 5 hun beste kant van knutselen laten zien. 

Groetjes van Kastia.  

De surprises van alle kinderen waren heel leuk. Vooral 

die van juf was leuk. Het was een paard van Sinterklaas. 

Die Sharayah vond ik heel mooi. Ik vond die van mijn 

ook mooi. Het was een Ajax T shirt met zwart en roze 

er op maar ik wou eerst het T shirt van Messi maken 

maar toen wist ik weer dat ik een meisje had en het was 

een heel leuke surprise dag. Groetjes van Frangkiskos.  

Hallo allemaal. Ik heet Mangel. Ik vond het heel leuk. 

Mijn surprise. Ik had een jackpack tas gekregen en een 

lichtje voor je vinger en een dikke warme sjaal en daar 

was ik heel blij mee. Als versiering voor de surprise had 

ik Pikacu en ik hoop wie ik had blij met de surprise was. 

Groetjes, Mangel.  



  

Foto´s van het Sinterklaasfeest 



  Sinterklaasspelletjes 

Het was Sinterklaas en kinderen van groep 

5 tot groep 8 moeten surprises maken dus 

Sinterklaas brengt geen cadeau’s naar de 

klas en het was een leuke dag. We moes-

ten in een kring zitten en ik mocht de na-

men aanklikken en daarna gingen we naar 

buiten en toen moesten er nog 3 kinderen 

en daarna gingen we spelletjes doen. Een 

was dat je iemand in het midden met een 

rol vuilniszakken en dan zei iemand een 

naam en dan moest degene die in het mid-

den stond moest dan luisteren welke naam 

er werd gezegd en dan moest je diegene 

proberen die staan maar dan moet je snel 

een andere zeggen en het tweede spelletje 

was er stond iemand in het midden en dan 

een stoel opzij en degene die in het mid-

den staat moest proberen te zitten en dat 

wwas mijn 5 december. Hartelijke groet, 

Chibi, groep 8B  

 

      

 

 

 

 

 

Een paar van de mooie surprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sinterklaasspelletjes 

 

De cadeau’s waren heel leuk. Ik had een groe-

ne bal gekregen. We gingen ook spelletjes spe-

len. Een spelletje was heel grappig en dat was 

cake splat. Maar als ik aan de beurt was dan 

ging ik niet. Je moest een dobbelsteen gooien 

en als je bijvoorbeeld 3 hebt moet je drie keer 

op een knop drukken en als het dicht bij je ge-

zicht is heb je slagroom erop. We hadden ook 

een ander spel van dat we met een krant op 

elkaar moesten slaan. Maar je moet snel een 

naam opnoemen. Ik ben twee keer afgegaan: 

degene die ik had was heel blij. Ik was ook heel 

blij. Cherwin, groep 8B    

  

Hallo, 

Ik ben Kevin uit groep 8B. Ik kom een stukje 

vertellen over de surprise. Het was heel erg 

leuk. Als je aan de beurt was moest je een foto 

maken en dan moest je het openmaken. En als 

je de best surprise had of het beste gedicht had 

je gewonnen. En we kregen ook cadeautjes van 

de pieten.  

 

 

 

 

  


