
de TamTam  
Agenda 

 

Woensdag 7 februari: 

Groep 6A gaat naar de schooltuinen  

Donderdag 8 februari: 

Geen Brede-school in verband met de 

Bredeschoolconferentie. 
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 Wilt u, als ouder, gratis leren zwemmen….? 

In januari 2018 is er een pilot gestart om Amsterdammers zonder diploma te leren 

zwemmen. Het aanbod is erop gericht vertrouwdheid met het water en zelfredzaamheid te 

ontwikkelen met als doel zichzelf te kunnen redden bij een onverhoopte val in (open) wa-

ter. Voor uitgebreide informatie zie de brief in de bijlage. 

De lessen vinden wekelijks plaats op de zaterdag en zijn 

gratis, de lessen worden gegeven in:  

Bijlmer Sportcentrum  

Anton de Komplein 157  

1102 DR Amsterdam Zuidoost  

De aanmeldprocedure gaat via de mail:  zwemproject@amsterdam.nl.  

 

 

Beste ouders 

 

Wij zijn blij dat wij u afgelopen-

maandag konden informeren over 

de concrete plannen voor de tij-

delijke huisvesting. Zodra er 

meer informatie is laten wij dit 

weten. Heeft u vragen? Dan kunt 

u bij ons aankloppen! 

Maandagmiddag 5 februari zijn de 

bestuurders van Sirius op school-

bezoek bij ons. Zij zullen ook ge-

sprekken voeren met ouders, 

leerlingen, leerkrachten.  
Een goed weekend! 

Martine en José 

Techniekweek in de onderbouw 

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

3  Kjell Lema Medina (2009)   5A 

5  Riley Naarden (2013)          1/2B 

6  Desharell Duma (2009)    5A 

9 Jack/Jackie Manalo (2010)   4A 

 

 

 

 

 
 

 Bezoek aan de Hermitage 

Hallo, ik ben Shaili. We gingen naar de Hermitage. 

Het was heel leuk. We moesten een opdracht doen. 

En ik heb een mix gedaan. Ik vond het heel leuk bij de 

Hermitage en de juffen waren ook heel lief. We heb-

ben schilderijen bekeken die waren ook heel lief. We 

hebben schilderijen bekeken. Die waren ook heel 

mooi. Mijn kunstwerk vond ik ook mooi en de voor-

beelden van de juf. Die waren ook heel mooi. De 

juffen kunnen het gewoon heel goed! 

 

Hallo, ik Jayla: we gingen naar de Hermitage. We 

moesten een opdracht doen. Ik ben gekozen om de 

vrouw van Rembrandt te schilderen want ik vond 

haar mooi en Rembrandt was ook mooi. Ik had ook 

een mix maar die zie je niet zo goed. Ik zou niet in 

die tijd willen leven want kinderen van twee gingen 

daar al dood. Dat was heel zielig, maar ze hadden wel 

een leven, maar effe weer naar Rembrandt. Hij schil-

derde met donker en licht. Dit was mijn Hermitage 

verhaal.  

Hermitage vervolg 

 

 



Buitenspelen in de onderbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Brede School Freerunnen 

Ik ben Ninor uit groep 8A. Ik zit op freerunnen en ik vind 

het best leuk. Freerunnen houdt eigenlijk in dat je bijvoor-

beeld over een object gaat springen enzovoorts. Maandag 

29 januari gingen wij een wallflip oefenen. Ik kreeg wel 

hulp. Het is eigenlijk gevaarlijk en daarom hebben we mat-

ten of een grote dikke mat en dus kan het geen kwaad. Ik 

vind freerunnen leuk. Als het jou ook leuk lijkt kom dan 

een keer kijken. Ik weet niet of je meteen kan meedoen, 

maar dat moet je met de meester bepalen of met de men-

sen van Brede school.   Groetjes, Ninor uit groep 8A. 

 

Brede School Techniek 

Hallo, ik ben Raiyaan uit groep 8A en ik ga schrijven over 

‘technologie club’, een brede school activiteit, die ik doe. 

We maken robots van lego en die programmeren we. Die 

laten we lopen, kruipen, rijden, springen. En we werken 

ook met 3D printers. Zelf hebben we nu een grotere 3D 

printer en we kunnen daar een van mijn vliegtuigen laten 

printen. En we werken ook met 

lasersnijders en meer speciale ap-

paraten. En dat doen we daar alle-

maal. Ik hoop dat je het leuk 

vond.  

Groetjes, Raiyaan.  

 

 

 Ouderbetrokkenheid      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vervolg op het speelplein     

 

 

 

 

 

 

 

 


