
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 16 oktober: 

Kampweek groep 7  

Vrijdag 20 oktober: 

Rond 12.00 uur komt groep 7 

terug van kamp. 

23 t/m 27 oktober:  

Herfstvakantie 

Alvast noteren: 

Maandag 27 november: 

Schoolwerkdag; Alle kinderen zijn 

vrij  

13 oktober, # nr. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldkampioene Alyssa (goud en brons) en 

twee maal zilver voor  Amy Lute (groep 7a en 

7b) De uitslag van de wereld kampioenschap-

pen taekwondo in Barneveld. Alyssa won goud 

met sparren en brons met tuls (schijngevecht). 

Alyssa mag zich twee jaar wereldkampioene 

noemen van haar klasse. Amy heeft zilver met 

sparren en zilver met tuls. Het was een hele 

drukke dag waarbij ze zich geweldig hebben 

opgesteld in alle drukte van het WK. De dag 

vergde veel geduld en flexibiliteit van de mei-

den. Het was een dag om nooit te vergeten.  

 

De Tamboerijn is supertrots op al dat 

talent in de school: Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

Huisvesting 

Beste ouders en verzorgers, 

Vorige week is er een bouw- en installatie-

deskundige van bureau Hevo langsgekomen 

om de staat van het gebouw exact op te 

nemen. Samen met alle benodigde papieren 

worden de bevindingen samengevoegd in 

een rapport.  

Dit haalbaarheidsrapport vergelijkt een ver-

bouwing met een nieuwbouwplan. Dit rap-

port is volgende week klaar en wordt ver-

stuurd naar de Gemeente Amsterdam.  De 

Gemeente heeft een afspraak gepland met 

het bestuur van de school in de week na de 

herfstvakantie.  

Wij houden u op de hoogte. 

 

 

Kampweken  

De kampweek van groep 8 verloopt voor-

spoedig. Gelukkig hebben de kinderen de 

laatste dagen wat zonnig weer. Volgende 

week zwaaien wij de groepen 7 uit. Dan zij 

zij aan de beurt en gaan zij op kamp! 

Martine & José 

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Griezelige zinnen wedstrijd van groep 5-8 
Wat een mooie zinnen zijn er geschreven door de leerlingen.  

Soms was het erg moeilijk om de beste zin te kiezen.  

Naamdichten en enge zinnen: De Tamboerijn is trots op jullie taaltalent! 

 

Lees en bewonder de zinnen van de winnaars:  

     

Groep 5A  (Ynaur):  

Bij de nooddeur staat een licht, een skelet met spinnen en slangen 

en een draak die het skelet eet en de spinnen uitspuugt.  

 

Groep 5B (Déshavain):  

Een griezelig monster en een spook met slijmerige tanden donderen 

en in de nacht! 

 

Groep 6A ( Esther): 

...krijsen en gillen, klappertanden in bed, gillen in de nacht; de sinis-

tere heks valt en wij rillen van de spanning.  

 

Groep 6B ( Kenya): 

...toen hoorde ik plastic folie kraken en ik hoorde geschreeuw en ge-

krijs in huis…. 

 

 

 

 

 

 

Groep 6C ( Frangkiskos): 

‘Mama, ik zie een koelbloedig monster en een draak met klappertan-

den. Is er een nooddeur in de kamer???” 

 

Groep 7B ( Esmee) : 

Ik ben bang voor de heks die naast mij woont en iedere dag krijst en 

rare soep kookt in de ketel met hele vieze slijmerige padden en kikker-

billetjes.  

 

Groep 7C ( Cherilyn): 

Het was eng, heel heel erg eng en sommigen kregen de klappertanden; 

de slangen, het skelet de spinnen en ik kregen de rillingen en de grieze-

lige katten gillen van de angstaanjagende koelbloedige draak. 

 

Groep 8a( Elizia): 

..De sinistere klappertanden van het skelet zijn echt eng, dus be-
sluit ik onder mijn bed te gaan: ,, OEPS…...aaaaah, ”  gil ik… ,,het 
stikt hier van de spinnen.” 

 

 

 

 

 



 

JARIGEN, GEFELICITEERD! 

 

Dag Naam    Groep 

15  Enza Braaf (2007)    6B 

15  Jaël Lieuw-A-Soe (2011)   3A 

16  Gymaro Caupain (2005)   8B 

16  Kyano Khalifa (2012)   1/2A 

17  Li-Yarah Derby (2008)   5A 

19  Mikensio Janssen (2008)   6C 

19  Eliza Kallan (2012)   1/2C 

20  Jay Lunes (2008)    6A 

20 Angel Struiken (2007)   7C 

 

 

THEATER IN DE GYMZAAL, een verslag:  

Martijn Donders, meneer B.  

 

Hallo mij naam is Cinderella en samen met mijn zusje Candy 

gaan wij een stukje schrijven over de vorstelling van vrijdag 6 

oktober van meneer B.  

Mijn zusje gaat beginnen met het zeggen wat zij er van vond. 

Hallo mijn naam is Candy, aan het begin van de voorstellig was 

hij aan het slapen. Toen hij begon te bewegen was ik heel erg 

geschrokken. Toen zag ik zijn tanden was ik bang en toen hij ging 

praten werd ik nog banger en ik dacht ,ik wil niet meer kijken’. 

hij ging dansen met meester Kalo. Toen ging de vampier weg; er 

kwam daarna een tuinman hij rook aan de bloem en werd vam-

pier. Iemand moest van de tuinman een spreuk maken zodat hij 

geen vampier meer was. Het lukte niet bij een meisje en toen 

deed een ander meisje het. Toen was het wel gelukt. Sindsdien 

kan ik niet alleen zijn of slapen. Dit was mijn verhaal. 

 

Nou ik ben Cinderella en mijn zusje heeft bijna alles al gezegd. 

Dus het enige wat ik nog kan zeggen is: het was heel leuk en 

spannend. Wat ik wel eng vond was dat de spiegel kon praten.  

De groeten van Cinderella & Candy. 

 

 

 

 

 

 

Naamdicht over de orkaan Irma 

 

Orkanen zijn groot en gevaarlijk 

Ramen en huizen zijn kapot 

Kan niet goed slapen 

Avonden zonder warmte 

Aan elkaar vragen hoe het gaat 

Niet huilen 

 

Chevanny, groep 6A 

 

Orkaan Irma is gevaarlijk 

Rommel en veel schade 

Koning Willem-Alexander ging helpen 

Als ze maar overleven! 

Anders is het heel zielig en erg. 

Nu maar wachten of ze het redden.  

 

Ger-Dé, groep 6A 

 

Op Sint Maarten was er een orkaan 

Rommel op Sint Maarten 

Kunnen we  nu nog naar Sint Maarten? 

Aarde: is soms zo heftig 

Aan een huis bouwen is nu moeilijk 

Nacht: moeilijk om te slapen.  

 

JayJay, groep 6A 

 

 

 

 



            Kinderboekenweek versieringen in de Middenbouw 

 


