
de TamTam  
Agenda 

 

Dinsdag 14 november: 

Groep 6A  gaat naar het museum 

de Hermitage  

Woensdag 15 november: 

Start: Fruit op school 

Donderdag 16 november: 

Vrijdag 17 november: 

Versieren voor Sint met ouders  

(ouderhulp is welkom!!!) 
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Jongens en meisjes straatvoetbal 

Ondanks een extreem goede start zijn de jongens en de meis-

jes uitgeschakeld in het straatvoetbaltoernooi. Helaas, maar 

voor ons blijven jullie onze kanjers!! 

Tanisha heeft nog tijd gevonden om een stukje te schrijven. 

Dank je wel! 

Hallo, Ik ben Tanisha. Ik zat in het straatvoetbalteam van de 

meisjes. Het was heel leuk. Totdat we verloren hadden. Dat 

was heel jammer, maar we hebben natuurlijk ook gewonnen 

en dat is pas leuk. We hadden 3 wedstrijden gewonnen. De 

eerste wedstrijd was het 11-0. Tweede 6-0 en de derde 12-0. 

En toen hadden we verloren: 2-4.     

 

 

Schoolfruit 
Van 13 november tot en met 20 april doet de school mee aan het Europese-Schoolfruitprogramma. De kinderen krijgen de komende 20 weken op drie vaste 

dagen in de week gegroente of fruit om in de klas op te eten.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

De drie vaste groente- en fruitdagen op de Tamboerijn worden woensdag, donderdag en vrijdag. 

Huisvesting 

Wij hebben voor de zomervakantie beloofd u op de hoogte te zullen  

houden over de ontwikkelingen t.a.v. renovatie en tijdelijke huisves-

ting. Eerder heeft u kunnen lezen over het uitvoeren van bouwtech-

nisch onderzoek. Het advies van het bouwtechnisch onderzoek is 

om zo snel mogelijk te starten met renovatie van het gebouw.  De 

gemeente wil dit advies volgen.  

De komende weken wordt er door de gemeente onderzoek gedaan 

naar de locatie van tijdelijke huisvesting voor de hele school.  

Dinsdag 7 november is de voortgang met de MR besproken. De ou-

ders in de MR schrijven een brief aan de gemeente om hun zorgen 

over de huisvesting kenbaar te maken.  

 

Welkom Karin Drenth 

Per 11 november start Karin Drenth in groep 7a, zij zal fulltime voor 

de groep staan. Wij zijn  blij zo een ervaren collega te mogen be-

groeten in de school.  

Martine Nieuwstad en José Bijl 



 

Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

13  Tonna Onyriagwu (2007)   7C  

14  Meadow Haringcaspel (2010)   3B  

14  Xidillion Harris (2007)    6B  

14  Jonathan Obanor (2008)    5A  

15  Reshaune Felter (2008)    5B  

16 Jayvi Groeizaam (2012)    1/2C  

16  Jairzinho Olieberg (2008)   5B  

16 Iliano Ralim (2009)    5A  

17  Kyona Reingoud (2010)    3B  

 

 
 

 Brede school theatermix 

Hoi, ik heet Miracle. Ik zit op theater mix. I 

k speel de moeder in Joris en de draak. I 

k vind het heel leuk om het te doen.  

Vooral omdat Joris de draak wil doden en opvreten.  

De draak is erg gemeen. Hij wil ieder jaar een jong meisje opeten.  

De draak heeft een stinkende adem. 

Theatermix is leuk. Je moet op tijd inschrijven voor theater mix. Groetjes van Miracle en Blessing. Groep 4A. 

 

Brede school turnen 

Ik vind turnen leuk en wat ik het allerleukste vind is de trampoline en het touw.  

Wat ik ook zo leuk vind is dat ik Deshae-Lee altijd de opdracht mag voordoen of soms mag Sheba uit groep 3B het voor-

doen.  

Wij springen over touwtjes en we maken een koprol.  

Volgende week gaan we de radslag leren.  

De trampoline blijft het leukste van alles wat wij doen. 

 

Groeten van Deshae-Lee en Chante, groep 4A 



  

                                           Thema ziek en gezond in de onderbouw , een ziekenhuishoek vol met dokters, verplegers en patienten.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


