
de TamTam  
Agenda 

Deze week en volgende week zijn er 

inloopgesprekken met ouders. 

Dinsdag 7 november:  

Medezeggenschapsraad 

Donderdag 9 november: 

Geestelijke stromingen; een islam-les voor 

de groepen 6  

Alvast noteren: 

Maandag 27 november: 

Schoolwerkdag; Alle kinderen zijn vrij. 

Alvast noteren: 

Maandag 27 november: 

Schoolwerkdag; Alle kinderen zijn vrij. 
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De nieuwe Muziek-juf 
 

Hallo allemaal,  

 

Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. 

Ik ben Marianne Hoogenboom, de nieuwe muziek-

juf. Met de meesten van jullie heb ik al kennisge-

maakt de afgelopen weken. Toch vind ik het leuk 

om nog iets over mezelf te vertellen. 

 

Ik heb blokfluit gestudeerd aan het conservatorium. 

Niet alleen de gewone huis-tuin-en-keuken blok-

fluit, maar ook nog andere grotere blokfluiten. 

Daarnaast heb ik ook zang gestudeerd. 

 

Ik doe niets liever dan met anderen samen muziek 

maken. Ik zing graag in een koor. Dat doe ik al heel 

lang in het Asko Kamerkoor, maar ook in andere 

koren. Ik geef stem- en koorvorming bij het opera-

koor Belcanto in IJmuiden en ik heb een eigen 

jeugdkoor: Vocal Twist geleid in  

IJmuiden. Met dat koor heb ik veel opgetreden in de omgeving van Velsen. We deden 

elk jaar mee met de uitvoering van de Mattheus Passion van Bach uitgevoerd door het 

COV IJmuiden. Maar we hebben ook gezongen op de  

Veteranen-dag en meegedaan met de kerstshow in de Stadsschouwburg en we zongen 

veel popsongs. 

Daarnaast geef ik zang- en blokfluitles en geef ik veel muziekles op basisscholen. 

 

Ik vind het leuk om mijn liefde voor muziek met jullie te delen en om samen met jullie 

op muzikale ontdekkingstocht te gaan. Om mezelf, maar ook jullie te verrassen en mij 

door jullie te laten verrassen. Kortom: ik word van de muzieklessen erg blij en ik hoop 

jullie ook. 

Kampverhalen groep 7 

 
 

Hallo ik ben Jessie ik zit in groep 7c. 

Een paar weken geleden gingen alle 

drie de groepen  7 op kamp. We 

gingen in een dubbeldekker. En 

toen we aankwamen gingen we 

eerst een beetje eten. En na het 

eten gingen we buurt verkennen. 

Pas later gingen we eten (avond 

eten) en speelden we een avondspel 

2 keer. En dinsdag gingen we naar 

het klimbos en midgetgolfen. Ik heb 

gewonnen bij midgetgolf. Nadat we 

hadden gegeten deden we een 

avondspel. De volgende dag gingen 

we kanoën en na het kanoën gingen 

we winkelen in het winkelcentrum. 

Donderdag gingen we zwemmen en 

toen hadden we de avond bonte 

avond. De volgende dag gingen we 

naar huis. IK HOOP DAT JULLIE 

HET LEUK GAAN HEBBEN ALS 

JULLIE KAMP HEBBEN! DOEII! 

 

(vervolg  kampverhalen en foto’s op 

pag. 3 en 4) 
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Verjaardagen november 

 
Dag Naam       Groep 

 

4  Justin Soekhie (2008)    5B  

5  Jaydee Bohr (2006)    7A  

6  Anisia Anoeka (2008)    6A  

9  Karim Abdulmahmoud (2010)   3C  

 

 
 

 De groepen 1/2 in het Scheepvaartmuseum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De rondleiders met Rinus de Rat    De stoomboot Peter Stuyvesant 

 

 Een driemaster      Vroeger waren er ook veel dieren aan boord,  

         zoals olifanten, giraffes, honden, ratten en vogels. 



 

 

Foto’s kamp groep 7  



Bezoek OBA Reigersbos 

 

Groep 6a volgde op maandag 30 oktober een les in de OBA.  

De titel van de les was:  

Zoeken , vinden en kiezen.  

 

We moesten op de computer de plaatsen van de boeken opzoeken en daarna moesten we de titel van het 

boek opschrijven. We moesten opdrachten maken bijvoorbeeld: de eerste 4 letters van de achternaam, en 

we moesten opdrachten opschrijven. En ons boek ging over  

YouTube. 

En de les was leuk en we gingen met een blij gezicht naar school terug.  

 

JayJay, Fatih en Rasheeq. 

 

 

 

 

 

 

Vervolg kamp groep 7 

 

Hallo ik ben Ishen en ik zit in groep 7c.  

Maandag ben ik naar kamp gegaan. Toen we aan kwamen 

mochten we het terrein verkennen. ’s Avonds hebben we 

nasi & bami gegeten .Daarna hebben we een geldspel ge-

daan & verstoppertje gespeeld. Dinsdag zijn we gaan mid-

getgolfen. We zijn ook naar een klimbos gegaan . Toen we 

bij het huis aan kwamen mochten we spelen. ’s Avonds heb-

ben we shoarma gegeten. Daarna hebben we een dieren-

spel gespeeld. We moesten over het hele terrein  zoeken 

naar dieren. Woensdag zijn we gaan kanoën . Daarna zijn 

we naar het winkelcentrum gegaan. We mochten kopen 

wat we wilden. Alleen mochten we geen eten mee nemen 

naar het huis. Toen we aan kwamen mochten we spelen . ’s 

Avonds hadden we macaroni gegeten en een rematch ver-

stoppertje. Later hebben we Mees Kees op kamp gekeken . 

In de ochtend gingen we zwemmen  tot 16:00 uur. Toen we 

bij het huis waren mochten we heel even spelen , Ook 

mochten we  oefenen voor de optredens bij Bonte Avond. 

Er is gedanst & gezongen, moppen & raadsels werden ver-

teld . Later was er nog een disco en ook hebben we een 

verjaardag gevierd . 

 Dat was mijn verhaal over kamp, groetjes Ishen. 

 

 

 

 

 


