
de TamTam  
  Agenda 

Woensdag 21 februari: 

Modeshow (dit jaar helaas alleen voor 

de kinderen) 

Donderdag 22 februari: 

Studiewerkdag; de school is gesloten 

Vrijdag 23 februari: 

Studiewerkdag; de school is gesloten 

——————————————- 

 

 

 

 

 

De school is gesloten tot en met 4 

maart i.v.m. de voorjaarsvakantie. Op 

5 maart is de school weer open.  
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Plezier  

 

Hoi, Ik ben Saniyah. Ik ga het hebben over 

plezier. Hebben jullie er plezier in, als jul-

lie, naar school gaan? Ik wel! 

Ik heb heel veel plezier in alles wat op 

school gebeurd. Sommige mensen weten 

wat het woordje plezier betekent. Plezier 

betekent voor mij blij, vrolijk en leuk-zijn. 

Ik denk als plezier niet in je leven is, zal je 

leven saai zijn. Zal ik een goede raad ge-

ven? Laat zo veel plezier in je leven ko-

men! Groetjes Saniyah, groep 4A. 

 

Hoi, mijn naam is Miracle. Vandaag ga ik 

vertellen over plezier. Maar wat betekent 

plezier eigenlijk? Plezier betekent dat je 

blij bent of vrolijk. Plezier is heel belang-

rijk, want als je iets doet wat je niet leuk 

vindt lukt het meestal niet. Plezier is heel 

belangrijk in je leven. Groetjes van       

Miracle, gr. 4A.  

 

 

Plezier als kernwaarde op school 

Voortgezet onderwijs 

 

Het is mogelijk om een voorlichtingsdagen bij 

te wonen over het vervolgonderwijs op het 

Vossius op woensdag 21 februari van 14:00-

15:00. En op 17 februari van 10:00-13:00 op 

de Amsterdamse Mavo. Aanmelding niet no-

dig. Zie ook:  http://deamsterdamsemavo.nl/ 

Op Pantarhei is de ‘profielmiddag’ op 21 fe-

bruari  van 13.30-16:30 voor vmbo en mavo+ 

(met en zonder lwoo) , maar de aanmelding 

had voor 15 februari moeten gebeuren. Heeft 

men dat gedaan dan kan aan twee profielpro-

gramma’s naar keuze worden deelgenomen. 

(expressie, game & technologie, koken en 

sport). 

Plezier (vervolg) 

 

Hoi, ik ben Chandandeep. Dit gaat 

over plezier. Plezier is dat je iets leuk 

doet. Of iets samendoet. Bijvoorbeeld 

als je buiten speelt heb je plezier en 

ben je blij. Met veel plezier ga ik naar 

school om nieuwe dingen te leren. 

Dan word ik heel blij. Om de leuke 

dingen, die om mij heen gebeuren. 

Groetjes, Chandandeep , gr. 4A 

 

 

Verteltasouders 

 

 

 

 

 

 

 

In de openbare bibliotheek in de Amsterdamse 

Poort was er een feestelijke bijeenkomst met 

ouders van de Tamboerijn en hun kinderen. 

Modeshowvoorbereidingen 

Voorbereidingen voor de modeshow 

in de onderbouw met hulp van ouders 

mailto:directie@detamboerijn.nl
http://deamsterdamsemavo.nl/


 

Verjaardagen februari 

 
Dag Naam       Groep 

 

17  Mohammed Abbas (2006)   7B  

18  Quentin Brandenburg (2006)   7B  

18  Donté Ligeon (2011)         1/2E  

19  Precious Osei (2008)    6B  

20  Mansur Koampah (2007)   7B  

20  Myson Lo-A-Njoe (2007)   7B  

20  Alyssa Lute (2006)    7B  

20  Amy Lute (2006)     7A  

21  Djemairo Zweden (2006)   8A  

 

 
 

       Plezier in……... 

 

 

 

 

 

 

 

 Opruimen………     Het spelen van een rol: ‘Kijk meester, een snorkel’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Buitenspelen       



Turnen Brede school 

Hallo, ik ben Nigel. Ik hou van turnen. Ik zit in groep 4B. 

Toen ik voor het eerst turnde deden we koprol. Dat en  de 

tweede keer hadden we kaarten. We hadden de ringen, de 

bank en de mat. Daar moest je aan de zijkant staan en dan 

spring je en daarna gewoon lopen.  

Nigel  

 

 

 

  

Valentijnsdag 

 

Ik ben Devino en zit in groep 4B en ik wil jullie 

iets over Valentijnsdag vertellen. Ik vind het 

leuk omdat iedereen een cadeau aan elkaar 

geeft en iedereen lief tegen elkaar is. En fijne 

Valentijnsdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentijnsdag 

 

Sommige mensen vinden dat je verliefd moet zijn, 

maar je hoeft niet verliefd te zijn. Je kan je ouders 

lief vinden of je kan je familie leuk vinden.  

anoniem (zonder naam) 

 

 

 

 

 


