
de TamTam  
Agenda 

Voorjaarsvakantie t/m 4 maart 

5 maart: let op! Geen judo op 4 

maart i.v.m. werkzaamheden aan de 

gymzaal in de mobiel. 

Dinsdag 6 maart: let op! geen bas-

ketball 

i.v.m. werkzaamheden aan de gymzaal 

in de mobiel. 

Woensdag 7 maart: 

leerlingenraad 13.30  

Groep 6A schooltuinen  

Donderdag 8 maart: 

Les over humanisme in de groepen 5 

& 7  
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Voorleeskampioen! 

Afgelopen zaterdag heeft Jaydan onze 

school vertegenwoordigd tijdens de 

voorronde van de voorleeswedstrijd. 

Van de tien deelnemers is Jaydan 2e 

geworden, waar wij het NATUURLIJK 

niet mee eens zijn! 

HEEL goed gedaan Jaydan!  

Voor ons ben jij de  

KAMPIOEN!   

 

 

Ter info…... 

 

 
Beste ouders, 

 

Morgen begint voor alle kinderen de voorjaars-

vakantie.  Voor de leerkrachten zijn deze twee 

dagen studiedagen.  Zij gaan aan de slag met de 

toetsresultaten, de rapporten en het maken 

van plannen voor de tweede helft van het 

schooljaar. 

Vorige week hebben de leerkrachten in het 

noorden van het land gestaakt. Op 14 maart 

zal de regio midden (Amsterdam) staken.  U 

hoort zo snel mogelijk meer, maar houdt u wel 

vast rekening met de mogelijkheid dat de 

school op woensdag 14 maart gesloten is. 

 

Bij deze TamTam ontvangt u ook een brief van 

Stichting Sirius over het lerarentekort.  

 

Wij wensen alle ouders en kinderen een heel 

fijne vakantie. We zien elkaar weer op maan-

dag 5 maart. 

 

José Bijl 

Martine Nieuwstad 

 

 

 

Bewegingsonderwijs 

 

Michiel Knotnerus start na de voor-

jaarsvakantie als nieuwe gymdocent voor 

groep 4 t/m 8.  Hij start 2 dagen. 

 

Na 1 april is hij 4 dagen aanwezig . Het 

rooster volgt zo snel mogelijk.  

 

Michiel zal ook de coördinatie van de 

Brede School op zich nemen. 

 

 

Vervanging groep 3C 

 
Juf Sheresha is met zwangerschapsverlof. 

Er is via de Brede selectie vervanging 

voor haar. Maria Lange staat geduren-

de het verlof van Sheresha van dinsdag  

t/m vrijdag voor de groep. Pascal van 

Dijk blijft de maandag doen. 

Nieuwe vakdocent beeldende   

vorming 

Noémi  Beyer is de nieuwe bevo-

docent in de middenbouw. Zij is al be-

gonnen en werkt op de maandag. In de 

volgende Tamtam zal zij zich voorstel-

len.  

 

Brede school 

I.v.m. werkzaamheden aan de gymzaal 

van de Mobiel is er op maandag 5 

maart en dinsdag 6 maart geen judo en 

basketball. Andere activiteiten gaan 

gewoon door!! 

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen februari 
 

Dag Naam       Groep 

22 Kaylin Coll (2013)     1/2E 

23 Makhayla Sumter (2014)                    1/2A 

25 Khalid Ait Iddouch (2013)   1/2E  

26  Esi Ameyaw (2012)    1/2A  

26  Elias Guanin Mendieta (2008)   5B  

29  Elahjero van Loon (2008)   6B  

29 Cherilyn Struiken (2008)   7C  

 

Verjaardagen maart 

 
Dag Naam       Groep 

 

1  Krish Dasor (2007)    7C  

1 Junaysha Williams (2008)   6B  

2 Chelsea Malone (2014)                     1/2A 

2  Dagne Assefa (2007)    6A  

3  Jaddai Misiedjan (2011)    3C  

4  Soraychia Amouten (2007)   7B  

4  Chibi Tese (2006)     8B  

6  Jayson Agu (2009)     5A  

6  Raiyaan Koudjeti (2007)    8A  

6  Iraïs Sedoc (2007)     7A  

7  JayJay Andulte (2008)    6A  

9  Josiah Giancola (2006)    7B  

Hermitage 

Bezoek aan de Hermitage. Hoi, ik ben Chanté. Ik ben met de 

klas naar Hermitage geweest. We gingen knutselen. We heb-

ben twee koekjes gekregen en limonade. We hebben veel 

geleerd over beroemde schilders van vroeger.  We mochten 

schilderijen maken. Het was heel leuk. Groetjes, Chanté van 

groep 4A 

Dag lezers van de Tamtam. Ik ben Javier en ik ging naar de 

Hermitage. Mijn vader ging ook mee. We mochten beroemde 

schilderijen bekijken en ik ging schilderen. Het was heel leuk. 

Wij gingen foto’s bekijken van heel lang geleden. Het is heel 

leerrijk. Groetjes, Javier, groep 4A. 

Hoi, mijn naam is Miracle. Mijn klas en ik zijn naar Hermita-

ge geweest. Hermitage is ook een museum. Daar kan je din-

gen van vroeger zien. Nu hebben wij veel oude meesterwer-

ken gezien. Het was leerrijk. Mijn vraag is: ‘ben je nieuwsgie-

rig?’ Ga er zo gauw mogelijk naar toe. Groetjes van een trou-

we schrijfster.  

Hoi, mijn naam is Saniyah. Wij zijn naar Hermitage geweest 

en met wij bedoel ik: mijn klas groep 4A. Het was echt super! 

Zijn jullie ook eens naar Hermitage geweest? Zo nee, ga er 

zo gauw mogelijk naar toe. Het is daar niet alleen mooi, maar 

ook leerrijk. Wij hebben beroemde schilderijen gezien en 

ook nagemaakt. Ik wist nooit dat er zo veel talenten in onze 

klas waren. Ik ben er ook een van. Groeten Saniyah. Doei! 

 

 

 

Naomi is de nieuwe bevo-docent in de midden-

bouw.  



Hermitage 

Hallo ik ben Jesseline uit groep 4c en wij   gingen naar de Hermitage. We gingen alle portretten bekijken. Die waren heel cool. De schilder heet Rembrandt en toen we 

klaar waren gingen de ouders en de kinderen ook schoonmaken. Groetjes Jesseline 4C 

Hoi allemaal ik ben Demi-ann. We zijn 15 februari naar Hermitage geweest. We hebben  heel veel schilderijen van de beroemde schilder Rembrandt gezien. En we gin-

gen schilderen. Het was de beste dag ooit. Groetjes van Demi-ann uit groep 4C. 

Ik ben Destry uit groep 4c. ik keek naar schilderijen. We mochten een eigen schilderij maaken. Ik vond het heel leuk. De schilderijen waren heel duur en mooi en de 

schilder van die schilderijen was Rembrandt. En ik mocht limonade drinken. Dit was Destry van groep 4C. 

 

 

 

 



 Foto’s van de modeshow in de onderbouw     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


