
de TamTam  
Agenda 

23 t/m 27 oktober:  

Herfstvakantie 

Maandag 30 oktober: 

Groep 1/2 B, D, E gaan naar het 

scheepvaartmuseum 

Dinsdag 31 oktober: 

MR om 18.30  

Woensdag 1 november: 

Klassenouders 9.00 

Leerlingenraad 13.30 

Groep 1/2 A en C gaan naar het 

scheepvaartmuseum 

Donderdag 2 november: 

Boeddhisme-les voor de groepen 8  

Vrijdag 3 november: 

Alvast noteren: 

Maandag 27 november: 

Schoolwerkdag; Alle kinderen zijn vrij  

20 oktober, # nr. 7 

Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail: directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

Thema ziek en gezond 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Vanaf maandag 30 oktober starten wij in de 

onderbouw met het thema ziek en gezond. 

Gedurende dit thema richten wij in de klas-

sen een themahoek in, waarvoor wij ver-

schillende materialen zoeken. Heeft u thuis 

oude verpakkingen van medicijnen en of an-

dere materialen die wij in de themahoeken 

kunnen gebruiken, dan mag u deze inleveren 

bij de leerkrachten van de onderbouw.  

Heeft u zelf ervaring in de gezondheidszorg 

en wilt u hier iets over komen vertellen en 

of laten zien? Dan horen wij dit graag.  

De leerkrachten van de onderbouw 

 
 

Kampverhalen groep 8 

 

Het eten op kamp door Tanisha, gr. 8B 

Het eten op kamp was heel lekker. De eerste dag aten we wraps. Daar zat veel 

lekkers in zoals tomaat, kaas, saus met bonen, enz. De tweede dag hadden we   

shoarma met sla en saus. We hadden op dag drie macaroni gemaakt. Dit had mees-

ter Mark gemaakt. Heel smakelijk en de laatste dag, de dag van de Bonte avond, 

hadden we pizza, margarita, salami en shoarma. En niet te vergeten de toet-

jes…...We hebben ijsjes, vla en mousse gehad. We hebben natuurlijk ook ontbijt 

gehad. Lekker en simpel.  

      Gr. Tanisha 
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Verjaardagen oktober 

 
Dag Naam    Groep 

 

21  John Thijm (2012)    1/2B  

22  Ritchely Gambier (2006)   7C  

22  Humairah Sahebdin (2011)  1/2C  

23  Aäron Imanuel (2010)   3B  

23  Eva Maeijer (2010)   4B  

24  Damian Kuhlmann (2012)  1/2D  

24  Jismaja Misiedjan (2012)   1/2D  

25  Rania Ramautar (2012)   1/2E  

26  Distine Manalo (2012)   1/2A  

26  Ismael Oviedo Diaz (2006)  6B  

27  Wendy Koosman (2008)   5B  

 

 

 

 

 
 

 Vervolg kampverhalen groep 8 

 

 
Hallo allemaal, ik heet Maryam. Vorige week waren we op kamp. De tweede dag gingen we naar het klimbos. 

Het was wel leuk daar maar ook eng. We moesten anderhalf uur lopen. Dat was niet leuk. De vierde dag gingen 

we zwemmen. We gingen van de glijbaan en dat was leuk. Je had ook een buitenzwembad. Toen gingen we te-

rug om te eten: pizza, maar dan ook een heel groot stuk. Na het eten gingen we buiten spelen. Toen was het 

donker. We hadden een kampvuur gemaakt. Daarna gingen we feesten tot 1 uur.  

Vrijdag waren we terug en dat was het. Doei!! Maryam, gr. 8A. 

 

Hallo, ik ben  Djemairo. Ik zit in groep 8A en we gingen op kamp. WE gingen naar Ermelo. Het was heel leuk. 

We gingen zwemmen en klimmen. Het was heel leuk . Dit was mijn stukje. Groetjes, Djamairo, 8A. 

 

 



 

Vervolg kampverhalen groep 8 

 

 
Hoi, ik Solisa  uit groep 8B en ik ga jullie vertellen over het klimbos. Als eerste wil ik zeggen dat het 

heel erg leuk was, maar we moesten 1 uur lopen en nog een half uur in het bos. Ik vond het lopen 

daar wel leuk, maar het klimmen vond ik echt zo cool. Eerst vond ik het eng, maar toen ik eenmaal 

begonnen was vond ik het heel leuk. Het was wel heel erg hoog. 7 m ongeveer, maar als je daar 

dan staat is het echt vet. Het engst vond ik klimmen aan een rek van touw want je moest schuin 

klimmen en het leukst vond ik de zipline. Die was echt leuk. Ikzelf ben gestopt na de eerste. Want 

ik had het te warm, maar het was wel leuk.  Groetjes, Solisa, 8B 

 

Op donderdag gingen we zwemmen in een groot mooi zwembad met een glijbaan, een bubbelbad, 

een ijskoud bad, een sauna, een buitenbad en een bad met banden, een ondiep bad en een snack-

bar. En iedereen wilde natuurlijk als eerste in het diepe bad met banden om kinderen er vanaf te 

duwen. Vooral meester Mark, die van een langen afstand op de grote band sprong. Verder gingen 

ook best vaak van de glijbaan. Foof, 8B 

 

 

Dinsdag 17 oktober: Een oranje zon boven de Tamboerijn door het 

woestijnzand in de lucht 



          

Een paar winnaars van de Tekenwedstrijd van de Kinderboeken-

week 

Ayodele, groep 3A, Liyana, groep 1/2 E, Kyano, groep 1/2A en Amaka, groep 1/2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


