
de TamTam  
Agenda 

Woensdag 14 februari: 

Valentijnsdag 

Groep 6C naar schooltuinen  

Donderdag 15 februari: 

Geestelijke stromingen; hindoeïsme    

groepen 7  

Workshops van 9.00-10.00, van 10.30-

11.30 en van 12.00-13.00 voor ouders 

en hun kind(-eren) van de onderbouw 

in de Morijn o.l.v. Sarah Larbi, ouder-

contactfunctionaris.  

Vrijdag 16 februari: 

Workshops van 9.00-10.00, van 10.30-

11.30 en van 12.00-13.00 voor ouders 

en hun kind(-eren) van de onderbouw 

in de Morijn o.l.v. Sarah Larbi, ouder-

contactfunctionaris.  
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Met elkaar…... lezen op school 

 

Hallo, ik ben Niko. Ik ben 11 jaar en zit in groep 7A bij juf Karin.  

Ik ben gevraagd om te tutorlezen en ik vond dat heel leuk want ik vind 

het leuk om kinderen te helpen met lezen en oefenen met school. Bij-

voorbeeld rekenen, taal, spelling, woordenschat. En het is geen normaal 

tutorlezen met een boek, nee, het is met de computer en dan moet ik 

voorlezen en hij zegt mij na. We doen memory. Bijv. we hebben de twee 

letters –ng en dan hoort tong dan bij de letters. Ik geef tutorlezen aan: 

Shifrah van groep 4B  van meester Joeri en Dubem van groep 4A van juf 

Agnes.  

Hoi, ik ben Jameela. Ik ga vertellen over tutorlezen. Ik begeleid Yona-

than en Miriño. Ik vind het leuk om ze te leren lezen en ze zijn heel lief. 

Met een computerprogramma leer ik hoe ze moeten lezen en uitspre-

ken. Nou ik vind het heel leuk dat ik mocht schrijven in de Tamtam. 

Groetjes, Jameela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Workshop:  

‘Versier je eigen modekleding’ 

 

Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari staan  er drie 

workshops per dag in de Morijn gepland voor ouders 

en hun kind(-eren) van de onderbouw van 9.00-10.00, 

van 10.30-11.30 en van 12.00-13.00. 

Deze workshops staan onder leiding van Sarah Larbi, 

de oudercontactfunctionaris. Bent u niet in de gelegen-

heid om hieraan deel te nemen met uw kind dan is dat 

geen probleem omdat de kinderen ook in de groepen 

kleding zullen maken als voorbereiding op de mode-

show. De brief met aanmeldingsstrook wordt aan de 

kinderen van de onderbouw uitgedeeld.   

Helaas is er geen ruimte dit jaar om de ouders ook uit 

te nodigen voor de modeshow.  

Wel zullen we natuurlijk foto’s nemen, die op de web-

site en in de Tamtam geplaatst zullen worden.  

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen  februari 

 
Dag Naam       Groep 

 

10  Inesa Grevelt (2011)    3C 

10  Simit Kandel (2008)    6A 

10  Harold Poeder (2006)    8B 

10  Danilo Sabajo (2008)    6C 

11  Chinequa Foort (2007)    7A 

11  Yaella Sleur (2007)    7B 

12  Aicha Brewster (2006)    8B 

12  Alicia Wallace (2007)    7C 

13  Inaysha Goelmohamed (2007)   7C 

14  Jenna El Masri (2010)    5B 

14  Gwendolyn Esajas (2008)   6C 

14  Jay-jay Oruru (2011)    3B 

15  Jayden Lieuw-A-Soe (2010)   4B 

15  Deshawn Ligeon (2012)    1/2D 

15  Shamaey Niekoop (2010)   4B 

15  Nathaniël Peters (2006)    7A 

15  Demi-Ann Tholen (2010)   4C  

 

 
 

  

Verjaardagen  januari 2018  rectificatie 

 

In januari is er een fout opgetreden in de jarigen van 

20 januari t/m 26 januari. Hieronder de volledige lijst 

van jarigen in deze week.  

Excuses! En natuurlijk nog van harte gefeliciteerd! 

 
Dag Naam       Groep 

 

 

20  Guy Joliffe (2012)     1/2E 

20  Wensley Peña Santos (2012)   1/2E 

21  Savere Struiken (2011)    4C 

22  Mitchell Boafo (2013)    1/2C 

22  Jayden van der Boom (2010)   4C 

23  Yesser Kempe (2006)    8B 

23  Chantay Louisville (2007)    7C 

23  Amber Sandhu (2007)    7A 

23  Tanwir Sandhu (2007)    7B 

23  Bryseis verschage (2010)   4B 

24  Rishion Adjiembaks (2011)   3B 

25  Jamal Louisville (2013)    1/2A 

26  Jaylen Ilahi (2014)     1/2C 

26  Faye Mac-Intosch (2014)    1/2C 

Met elkaar …..feestvieren 

 

 

 

 

 

Guy nog van harte gefeliciteerd! 

 

Met elkaar …..eten 

 

 



Met elkaar….rekenen van groot naar klein 

 

  

Met elkaar …...spelen, eten, lezen, buitenspelen 

 

Hoi ik ben Saniyah. Ik vind het leuk om op school veel samen te doen. Samen te spe-

len, samen te eten. Alles waar samen in voorkomt ziet er altijd goed uit!. In vind sa-

men- zijn leuk. Hoe vinden jullie het om samen te zijn? Probeer het eens, het is echt 

super!  Groetjes, Saniyah, groep 4A.  

Hallo, ik ben Ameerah. Op school doen we heel veel dingen samen. We eten samen, 

we spelen samen. We werken samen en we gaan samen naar buiten. En het is bijna 

Valentijnsdag. Dus alvast een Valentijnsdag toegewenst. En ook dat vieren we samen. 

Groetjes, Ameerah, groep 4A.  

 

 

 

Hallo, ik ben Blessing. Ik ga schrijven over samen. Wat is samen? Als je met een of 

meer mensen iets doet bijvoorbeeld. Spelen, tutor lezen of duo lezen. Iets aan een 

ander uitleggen. Dat is samen zijn of iets samen doen. Groetjes, Blessing, groep 

4A. 

Hoi, Ik ben Jemeralda en het gaat over wat we samen doen op school. We werken 

samen. Weet je waarom we dat doen? Omdat sommige kinderen iets niet weten. 

Dan moet jij het samen met je buurmeisje of buurjongen in de klas naar het antwoord 

zoeken. Samenwerken betekent niet dat je het moet voorzeggen tegen de anderen, 

die het niet kunnen. Anders worden ze niet slim. Groetjes van Jemeralda van 4A.  

Hoi, mijn naam is Miracle. Vandaag ga ik vertellen over samenwerken. Soms is samen-

werken heel moeilijk en soms ook niet. Maar het is leuk om samen te werken. Samen 

werken betekent bijvoorbeeld dat je iemand helpt. Groetjes, Miracle. Groep 4A. 



Met elkaar …...naar de schooltuinen 

Tanwirs verhaal 

Vorige week gingen we nog één keer naar schooltuinen met alleen onze klas. We 

vertrokken rond 11 uur. Toen we er kwamen kregen we uitleg over wilgenknotten. 

Het zijn bomen die dood gaan als je ze niet knipt. En toen moest je in een groepje 

van vier een boom kiezen. Je had: handschoenen, tuinscharen, pistoolzagen en wat 

kleinere schaartjes. Mijn groepje was als eerst klaar. Toen begonnen we aan een 

hogere boom. Daar hadden we een ladder. Het enge was dat we bij het water wa-

ren. We kregen thee. P.s. niet zo lekker en instructie voor takkenvlechten.         

We waren pas 2.30 op school. Groeten Tanwir uit 7B.  

Wilgenknotten 

We liepen naar schooltuinen. We kwamen aan en we moesten eerst naar het lo-

kaal. Meester legde ons uit over hoe we ze moesten knippen. Er waren drie ver-

schillende voorwerpen om te gebruiken. Er was een soort van handzaag en er was 

een grote schaar en de laatste is een knijptang. En we gingen aan de slag. Mijn 

groepje waar ik in zat had twee bomen en een ander team ook, maar de rest niet. 

En dan moesten we stoppen want we moesten naar het lokaal. Want de meester 

liet ons zien hoe je van die takken iets mooi kan maken. En we kregen thee, helaas 

zonder suiker, maar natuurlijk wel gezond. Maar het was al te laat dus we moesten 

naar school. We kwamen te laat op school. Maar het was leuk. Einde.                

Van Quentin.  


