
de TamTam  
Woensdag 31 januari is er een open dag (van 9:30-

12:00 uur) bij de Voorschool De Tamboerijn. 

 

Er is wat veranderd! 
Vanaf 1 januari valt de peuter-voorschool onder de kinderop-

vang. Dit betekent dat wij: 

 

Andere openingstijden hebben 

De peuters worden nu 3x per week van 09.00 tot 14.00 uur op-

gevangen! 

 

Meer dagen open zijn 

Wij van maandag tot en met vrijdag geopend zijn! 

 

Meer verzorging bieden 

Wij zorgen voor fruit, een broodmaaltijd, maar ook voor schone 

luiers! 

 

Een eigen bijdrage vragen 

Wij zijn helaas niet meer gratis, maar via regelingen zijn de kos-

ten (meestal) te overzien! 

U kunt altijd naar het hoofdkantoor van Swazoom bellen om uw 

bijdrage te laten uitrekenen (020-5696867) 

 

Kom naar de open dag voor meer informatie en om eens rond te kij-

ken! 
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Alvast noteren: 

Op 22 en 23 februari zijn de 

kinderen vrij en van 

26 februari tot en met 2 maart 

is het voorjaarsvakantie. 

Beste ouders, 

2018 is alweer helemaal gewend en de midden-toetsweken 

zijn begonnen. Er is hoofdluis geconstateerd op school,  in 

de middenbouw en de onderbouw. Verderop in deze 

TamTam staat hoe u dit kan behandelen. Wilt u het mel-

den aan de leerkracht als uw kind een behandeling volgt?  

Huisvesting:  Vorig jaar hebben wij u op de hoogte ge-

bracht van de renovatie-plannen voor de school. Vandaag, 

26 januari, worden de eerste stappen daarvoor definitief 

afgesproken in een overleg. Maandag aanstaande zullen wij 

u een brief sturen met alle informatie. 

Personeel: Vorige week hebben wij afscheid genomen van 

Karin Veltman, de gymdocente.  Wij hebben met verschil-

lende kandidaten gesprekken gevoerd. Wij hopen u zo snel 

mogelijk te kunnen informeren over een nieuwe docent 

voor bewegingsonderwijs. Niet alle groepsleerkrachten 

hebben ook de bevoegdheid om gymlessen te geven. Dit 

betekent dat niet alle groepen de komende tijd zullen gym-

men. 

Vanaf 5 februari zal in de groepen 3 en 4 een docent beel-

dende vorming lessen geven. Zij komt om de week in de 

 

Agenda 

 

Woensdag 31 januari 

09.30 uur tot 12.00 Open voor-

school De Tamboerijn. 

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

Januari:  

28  Jhanick Breidel (2006)    8A  

28  Sharik Mayers (2011)    1/2A  

28  Seerat Singh (2012)    1/2C  

28  Jenoah Waard (2009)    5B  

29  Kiara Ralim (2010)    4B  

31  Dilki Fonseka (2012)    1/2D  

31  Trishendra Jubitana (2012)   1/2E  

31  Bettina Larbi (2006)    8A  

 

Februari: 

1  Chenayka Zandgrond (2007)   7C  

2  Natasha Ramsaran (2008)   6B  

 

 
 

 Bezoek van groep 8A aan de OSB 

Dinsdag gingen groep 8A en 8B naar de  OSB. We kregen daar wiskunde, een voor-

stelling en drama. Bij wiskunde moesten we ruimte-figuren maken. Een daarvan is 

een kubus. Die moesten we proberen te maken. Die voorstelling ging over hoe het 

is in de eerste en wat er allemaal kan gebeuren. Bij drama moesten we doen als een 

apparaat. Je kon alles zijn. Ik en mijn vriend deden als een auto. Ik had een heel leuke 

dag.  

Groetjes, Tamboerijn. 

Ninor, groep 8B.  

 

 

 

Hallo allemaal. Ik ben Funmi uit groep 8A en wij zijn dinsdag 23 januari met groep 8B naar het OSB geweest. 

We hebben daar een lesjesdag gevolgd. OSB is best een grote school vind ik zelf. En er zitten ong. 1600 kin-

deren op die school! We kregen 3 vakken: wiskunde, drama en toneel. Bij wiskunde kregen we uitleg over 

ruimte-figuren en we leerden hoe we een kubus moesten tekenen. Bij drama gingen we apparaten uitbeelden en 

voordoen. Dat was best leuk. Maar het leukste vond ik toneel. We kregen daar een toneelstuk te zien over een 

jongen in de brugklas. We kregen te zien wat je allemaal kan meemaken in de brugklas. Van de weg raken tot 

gepest worden. OSB is een leuke school en komt misschien wel op mijn lijst! 

Funmi, groep 8A 

 

 



Zwemmen van groep 5 

Ik ben Reshaune en ik zwem met armbandjes en een zwemvest. Elke maandag 

gaan we zwemmen. Meester Clyde en een aantal moeders gaan mee. Ik zwem 

in het diepe. En ik kan al schoolslag, rugslag, kikkervoeten (op je rug zwem-

men). Ik kan ook op mijn buik zwemmen met mijn hoofd boven water. Zonder 

vest in het ondiepe. Ik hoop dit jaar mijn A-diploma te halen.  Groetjes, 

Reshaune. Groep 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Jenoah. Ik zwem zonder armbandjes. In het pierenbadje. Ik leer kikker-

voeten en met mijn hoofd  boven water. En onderwater zwemmen. En ook nog 

kikkervoeten op mijn buik. Mijn hoofd boven water houden vind ik nog moei-

lijk. Ik hoop aan het eind van dit jaar met mijn hoofd boven water te kunnen 

zwemmen en met kikkervoeten op mijn rug. Groetjes, Jenoah. Groep 5. 

 

 

 

Tafels (keersommen) 

Hoi, ik ben Saniyah. Ik ga het hebben over tafels want de Cito is binnenkort. Sommige 

tafels zijn moeilijk en sommige makkelijk. Vinden jullie dat ook? Kijk, deze som kan ik 

goed: 5x5=25. 5+5+5+5+5=25. Ik vind keersommen heel leuk en jullie? 

Voor mij is keer heel belangrijk. Ik ben wel een beetje nerveus. En jullie? Maar ja, kan ge-

beuren.   Groetjes, Saniyah. 

 

Hoi, mijn naam is Miracle. Wij zijn met de tafels bezig. Tafels zijn zoals je weet keersom-

men. Sommige tafels zijn moeilijk en sommige heel gemakkelijk. Ik heb een makkelijk ma-

nier om de tafels uit te rekenen. Bv. 4x4= 4+4+4+4= 8+8=16. 

Het is heel leuk om het te leren. Want binnenkort is de Cito toets.  We leren heel veel. 

Het is heel leuk om nieuwe dingen te leren. Ik ben wel nerveus. Groetjes, Miracle.  

 

 

 

 



Groep 5 in de Hermitage   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeling van hoofdluis 

 Hoe kunt u kammen? 

 Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het 

haar. Het kammen gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. 

Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar. 

 Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk pa-

pier. Kam het haar met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) 

van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De 

hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haar-

pluk doorkamt. 

 Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren 

zakdoek. Gooi deze na afloop weg. 

 Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de ne-

ten deppen met een doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten 

makkelijker los. 

 Spoel de crèmespoeling uit het haar. 



Afstudeeronderzoek 

 

Voor haar afstudeeronderzoek zoekt Sungaila (moeder van Jediael uit 

groep 5A) ouders. Hiernaast staat de flyer met alle informatie over het 

onderzoek.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 


