
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 18 december: 

Survivalzwemmen groep 5 

 

Donderdag 21 december: 

Kinderen 12:00 uur vrij 
Kerstdiner 17:30-19:00 
 

Vrijdag 22 december: 

Kinderen vrij Kerstvakantie 

tot 7 januari 2018 

15 december 2017 # nr. 15 

Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

Jeugdtandverzorging Amsterdam  

 

Het bezoek zit er weer bijna op! Wat hebben alle kinderen goed hun best 

gedaan tijdens de poetslessen! We zijn blij om te horen dat er meer ou-

ders zijn, die hun kinderen helpen met het poetsen van hun gebitten. Ons 

advies is om dit minimaal 1x daags te doen, voor alle kinderen die nog 

geen 11 jaar zijn! Vooral het poetsen van het tandvlees is nog erg lastig! 

 

Uw kind is van harte welkom bij de Jeugdtandverzorging Amsterdam. Let 

wel: de zorgverzekering vergoedt maar één tandarts. Mocht uw kind een 

andere tandarts bezoeken, laat het ons weten!  

Fijne feestdagen iedereen! 

Vrolijke groet, Angelica, Marc, Zeynep en Inez 

 

Adres tandarts: 

Stephensonstraat 35 

1097 BA Amsterdam 

tel. 020 6166 332 

e-mail:  

asetiaman@jtv-amsterdam.nl 

 

 

P.s. En het team van De Tamboerijn bedankt ‘ons’ Tandartsteam weer 

voor de inzet! 

Beste ouders en kinderen, 

 

De afgelopen dinsdag heeft het team kof-

fie, thee en kerstbrood uitgedeeld op me-

trostation Reigersbos. Dat was onze ma-

nier te staken tegen de halve maatregelen 

van de overheid om de werkdruk en de 

waardering voor ons werk normaal te be-

lonen.  Wij kregen veel steun voor onze 

actie, met of zonder koffie of thee.  Ook 

voor uw begrip hierbij nogmaals onze 

dank! 

Wat betreft huisvesting hebben wij nog 

niet veel concreets te melden. Er gaan 

veel papieren heen en weer en wij wach-
ten op definitieve beslissingen.  

Met vriendelijke groet, Martine & José 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

16  Cheraldo Raijmann (2004)   8B  

17  Yosief Bereket (2009)    3A  

17  Miracle Oware (2009)    4A  

17  Renaisha Sno (2008)    5A  

19  Ayodele Baiden (2010)    3A  

19  Valencia Fernandes (2007)   6C  

19  Yassin Sidali (2009)    5A  

20  Mangel Boafo (2007)    6C  

21  Baldwin Agwu (2012)                 1/2A 

21      Kyara Javed (2010)            3C  

22  Anishika Singh (2006)    7A  

Schooltandarts 
 

Ik was bij de tandarts geweest. Toen ik in de stoel ging 

liggen heeft die tandarts een fel licht aangezet. Het licht 

scheen heel fel in mijn ogen. Ze ging in mijn mond kijken 

en toen zag ze geen gaatjes en toen ging ze mijn tanden 

poetsen en toen was ik klaar en ik kreeg een brief om 

aan mijn moeder te geven. Deze tandarts is lief voor kin-

deren. Groetjes, Deshae-Lee, groep 4A 

 

 

 Staking 

 

Hoi, Ik ben Saniyah. Dinsdag 12 december hebben 

de leraren gestaakt. Weten jullie dat nog? Ik vond 

het niet zo leuk maar ik begrijp de leraren. Want ze 

werken hard, maar krijgen weinig geld. Dat is ook 

niet de bedoeling. Vonden jullie het wel leuk thuis? 

Ik niet echt want ik heb op die dag niets geleerd. 

Groetjes, Saniyah, groep 4A. 

 

Op 12 december hebben de leraren gestaakt omdat 

zij meer geld willen en omdat er minder kinderen in 

de klas moeten. Ook willen zij geen administratie 

meer doen. Er moeten meer mensen in de klas hel-

pen. Zij hebben gelijk maar ik staking niet leuk om-
dat ik dan op deze dag niets leer. Ik ging wel naar de 

bioscoop. Dat was wel leuk, maar toch wil ik het 

liefst naar school om te leren. Groetjes, Javier, 

groep 4A. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brede school 

Hallo ik ben Blessing. Ik vind het heel leuk om thea-

termix te mogen doen. De voorstelling is 14 decem-

ber. Dan mogen de ouders komen kijken. Ik vind het 

heel leuk op Brede school. Groetjes van Blessing, 

groep 4A.  

Hoi, mijn naam is Miracle. Ik zit op theater en heb 

leuke momenten beleefd en ik kan niet wachten tot 

de voorstelling. Brede school is tof. Je kan nieuwe 

dingen leren. Zoals turnen: je kan een handstand 

maken of een koprol. Daarom is Brede school top. 

Groeten, Miracle, 4A. 

Brede school 

Hoi, ik ben Jemeralda en het gaat over Brede School. 

Ik vind het leuk op Brede school. Op brede school 

doe ik mozaïek en meer. Ik heb al een mozaïek ge-

maakt. Het was moeilijk, maar nu is het al af. Ik moet 

nog zoutdeeg maken en ik denk dat het moeilijk 

wordt. Morgen is de laatste dag van Brede school. Je 

ouders mogen komen kijken. Groeten van Jemeralda 

van groep 4A. 


