
de TamTam  
Gelukkig en gezond 2018 

 
Samen maken wij school! 

 

Wij willen alle ouders, vrijwilligers, buurtbe-

woners en winkeliers bedanken voor hun 

inzet in het afgelopen jaar.  Speciale dank 

voor de klassenouders en de medezeggen-

schapsraad die dit jaar veel hebben gedaan 

voor De Tamboerijn.  

Onze hechte samenwerking en de goede 

sfeer betekende dat ondanks het ruimtege-

brek alle groepen in het hoofdgebouw bij 

elkaar kunnen zitten.  

De Tamboerijn hoopt ook in 2018 weer op 

u te kunnen bouwen! 

 

 Kerstdiner 

 

Donderdag zijn de kinderen om 12.00 

uur vrij, om 17. 30 uur gaan de deuren 

open voor het kerstdiner. Om 19.15 uur 

is het kerstdiner afgelopen en begint de 

kerstvakantie.   

 

De kinderen zijn vrijdag vrij.  

Wij willen alle ouders die heerlijke gerech-

ten hebben gemaakt alvast heel erg bedan-

ken.  

 

Het team van De tamboerijn wenst u fijne 

dagen en een heel goed 2018 toe.  

Fijne vakantie en we zien elkaar weer terug 

op 8 januari 2018. 
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Brede school  

 
Het 1e blok van de brede school is 

alweer afgelopen.  

Wat een leuke dingen hebben jullie 

weer gedaan! Er is gebouwd met 

lego, gedanst, badminton gespeeld, 

noem maar op.  

Het 2e blok begint in januari. Er zijn 

voor veel activiteiten nog een paar 

plekjes over. De maandag en dinsdag 

na de vakantie is er nog ruimte om 

in te schrijven. Wij zullen een blaad-

je bij de administratie ophangen 

waar nog plekken zijn. Doen jullie 

allemaal weer mee?  

 

Tot dan!  

Agenda 

 

Vrijdag 22 december:  

De kinderen zijn vrij. De school is 

gesloten. 

 

Maandag 8 januari 2018: De school 

begint weer! 

 

Donderdag 11 januari: Bijeenkomst 

‘pesten is niet cool’ in de Morijn (Meer 

info oudercontact functionaris Sarah 

Larbi, 06-221-33-841). 

Afscheid  

 
Zoals het kopje het al zegt ga ik 19 januari 

helaas afscheid nemen bij De Tamboerijn. 

Er zijn nieuwe uitdagingen en kansen voor 

mij waar ik weer in verder kan groeien.  

Ik ga de lessen met de kinderen, collega's 

en de brede school natuurlijk erg missen, 

maar heb ook veel zin 

in het nieuwe  

avontuur.  

Dank voor alle leuke 

momenten, goede  

herinneringen!  

 

Karin Veltman 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

Januari 2018 

5  Mauchery Sabajo (2007)    6A  

5  Darnel Sikoti (2013)    1/2C  

6  Raiven van Aanholt (2009)   5B  

6  Elizabeth Ameyaw (2011)   3A  

7  Michael Carboo (2012)    1/2E  

7  Michelle Opong (2008)   6A  

7  Jaydan Sonokromo (2007)   7C  

8  Lindsy Spaans (2007)    7B  

10  Sanna Hoekstra (2011)    3B  

11  Jeremai Vanejager (2012)   1/2D  

12  Valerie Attigah (2012)    3B  

Terugblik op 2017 

Hoi, Ik ben Aysha uit groep 8A. Dit jaar was het fantas-

tisch. Ik ging bijvoorbeeld op 3 juni naar het Little Mix con-

cert in Amsterdam. Samen met mijn moeder en het was 

super leuk. Ook ging ik samen met de klas en groep 8B naar 

Ermelo voor schoolkamp op 9 oktober. Ik zat samen met 

mijn vriendinnen in de grote slaapkamer en het was super 

gezellig. Op dinsdag liepen wij anderhalf uur naar het klim-

bos in Ermelo. Omdat ik hoogtevrees heb deed ik het kin-

derparcours. Wij gingen ook nog midget golfen. Woensdag 

gingen wij naar het dorp en donderdag gingen wij zwemmen 

en hadden wij bonte avond. Verder vind ik het ook leuk dat 

ik in de leerlingenraad zit. Groetjes van Alysha, groep 8A 

 

Goede voornemens voor 2018 

Hallo allemaal, ik heet Mangel. Mijn goede voornemens 

voor 2018 zijn oude mensen helpen, gezonder eten, meer 

sporten, respect hebben voor iedereen. Betere cijfers voor 

mijn rapport, geld verdienen voor arme mensen. Mensen 

redden, veel lezen, meer leren, minder stroomgebruik en 

voor het milieu en geen straat vervuiling. Groetjes,       

Mangel, groep 6C 

 

 Verjaardagen  
   December 

 
Dag Naam       Groep 

 

 

23  Dilara Ejupovic (2009)    5A  

23  Jaylen Fränkel (2006)    7B  

23  Majdoulin Meddah (2007)   6B  

23  Djayam Poedai (2010)    3B  

24  Azzaya Hooijman (2005)    8B  

24  Thijs Peters (2007)    6A  

26  Jah-Shailey Derby (2010)   3B  

26  Rowell Parmesar (2010)    3C  

27  Jay-lee Markelo (2005)    8B  

28  Jaime-Lee Hasselbaink (2011)   1/2D  

29  Jelesah Martosoedarmo (2005)   8B  

29  Rosario Sampyé (2012)    1/2D  

30  Daniël Djordjevic (2012)   1/2C  

30  Diego Kollen (2005)    8A  

 



Kerst en nieuwjaar 

Hoi, ik ben Saniyah. Het is al bijna kerst. Weten 

jullie dat? Overmorgen is het al. Ik ga worsten-

broodjes brengen en jullie?  

Ik ben heel benieuwd. Mijn zus komt helpen. 

Kerst is leuk en gezellig want dan zijn je vrien-

den er en kan je eten en er zijn moooie lichtjes 

en iedereen is mooi aangekleed en dat het. Wat 

vinden jullie van kerst? 

Groetjes, Saniyah, groep 4A 

 

Hallo, ik ben Blessing. Ik vind het heel leuk 

om kerst te vieren. Altijd eten we met de 

hele familie. Soms krijg ik kadootjes.      

Kerst is al morgen, Blessing, groep 4A.  

 

 

Kerst en nieuwjaar 

Hallo, ik ben Mirinio en zit in groep 4A. 

In 2017 heb ik veel leuke dingen gedaan. 

Mijn ouders en hun gezin zijn gezond ge-

bleven. Dat wil ik ook in 2018 hebben. 

Mijn wens voor  het nieuwjaar is dat alle 

mensen op aarde iedere dag iets te eten 

hebben. Groetjes, Mirinio, groep 4A. 

Hallo, ik ben Deshae-Lee. Ik weet niet 

als jullie het weten maar het bijna oud 

jaar en wat ik het leukste vind aan oud-

jaar is het vuurwerk aansteken met mijn 

zus en dan gaat onze moeder kijken en 

dan gaan we met onze hele familie. Nog 

een gelukkig nieuwjaar! 

Hallo, mijn naam is Miracle. Het is bijna 

nieuwjaar en het is bijna kerstdiner.   

Donderdag is het kerstdiner en over een 

paar weken is het januari. Groetjes,            

Miracle, groep 4A 

Goede voornemens 

Hallo iedereen! Ik ga betere dingen voor mij bedenken. Mijn goede voor-

nemens zijn:  

 Mensen helpen als iemand hulp nodig heeft 

 Meer dansen 

 Niet reageren als kinderen vervelend doen 

 Geld verdienen voor arme mensen 

 Mensen redden 

 Gezonder eten 

 Veel lezen 

 Meer leren 

 Minder stroom gebruiken voor het milieu 

 Geen straatvervuiling 

 

Groetjes, Gaurila, groep 6C 



Foto’s brede school 

 

Foto’s brede school 


