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Woensdag 14 maart: 

Staking door de medewer-

kers van het basisonderwijs. 

De Tamboerijn is gesloten. 
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Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen dinsdag heeft u een brief ont-

vangen over de staking  op woensdag 14 

maart. 

Ook het team van de Tamboerijn staakt 

voor GOED ONDERWIJS, MINDER 

WERKDRUK en een EERLIJK SALARIS. 

Ook vragen wij uw aandacht voor de peti-

tie lerarentekort Amsterdam. U kunt deze 

petitie ondertekenen  op www.petities.nl. 

Bij deze Tam Tam ontvangt u ook een in-

formatiebrief over het lerarentekort van 

Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam 

Voorleesontbijt 

 

Het voorleesontbijt is op woensdag  

28 maart, de woensdag voor Pasen.  Uw 

kind hoeft op die ochtend niet thuis te 

ontbijten omdat iedereen op school een 

ontbijtje krijgt aangeboden. Ook wordt er 

weer voorgelezen tijdens het ontbijt.  

Zoals gebruikelijk lezen leerlingen uit groep 

7 en 8 die ochtend voor aan de kleuter- en 

peutergroepen.  

Leerlingenraad 

Hoi, Mijn naam is Alysha en ik kom uit groep 

8A.  

Dinsdag 6 maart ging ik naar de leerlingen-

raad.  

Wij spraken over het nieuwe noodgebouw. 

En wij zagen de plattegrond. Wij gingen ook 

kijken naar de wc’s. Verder bedachten wij 

ook nog wat ideeën om het noodgebouw aan 

de ouders en aan de kinderen goed te laten 

zien.  

Groetjes van Alysha.  

 

 

Nieuwsgierig? 

Hallo, mijn naam is Saniyah.  

Zijn jullie wel eens nieuwsgierig op 

school? IK wel. Ik ben nieuwsgierig naar 

werkjes bijvoorbeeld. Techniek, geschie-

denis en schrijfkunde en nog veel meer.  

Groetjes, Saniyah, groep 4A. 

Hallo, mijn naam is Miracle. Waar ben jij 

nieuwsgierig naar? 

Ik ben nieuwsgierig naar techniek. Je kan 

nieuwsgierig zijn naar alles.  

Groetjes van  Miracle, 4A. 

Hallo, Ik ben Blessing. Ik ga het hebben 

over nieuwsgierig. Wat is voor mij 

nieuwsgierig? Ik ben nieuwsgierig naar 

wiskunde.  

Groetjes, Blessing, 4A. 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

10  Ninor Amir (2006)    8A  

12  Trinity Oware (2012)    1/2B  

12  Niyah Vervuurt (2013)    1/2A  

13  Samarjeet Singh (2007)    7A  

15  Jediael Konigferander (2009)   5A  

15  Lee-Ann Read (2006)    8A  

16  Aimee-Lee Koorndijk (2012)   1/2B  

 

 
 

Het thema ‘mensen’ is begonnen in de onderbouw 

 

 

 

 

 



Schooltuinen     

Groep 6A en 6B gingen woensdag naar de schooltuinen.  

We hebben geleerd hoe planten uit een zaadje komen. We hebben weer opdrachten gedaan. 

We kregen 6! Opdrachten. 

We gingen naar de koude kas. In de koude kas stond een meneer die met natte veen en een 

apparaat kleine modderbakjes ging maken met een gat erin. Wegingen daarna naar de warme 

kas. Daar moesten we afrikaantjes in het gat planten. Dat heet verspenen.  

We hebben een woordzoeker gemaakt. Die wordt in de TamTam geplaatst.  

We hebben een plant nagetekend en de woorden van de plant erbij geschreven, zoals: kiem-

plantje, de stengel( de stam en de steel) , de vrucht, het blad, de wortel, de bloem.  

Een boon heeft een navel en daaruit groeit de kiemplant. We gingen een boon openmaken en 

daarin zat de babyplant, kiem genaamd.  

We waren ook bij het weerhuisje: het was licht bewolkt , het was 9 graden, ( toen meester 

Wim ’s ochtends kwam was het 1 graad) , de wind kwam uit het noorden ( of zuiden volgens 

sommigen),er zat 0 millimeter in de regenmeter. 

We hebben droge en geweekte bonen gevoeld: droge bonen waren hard en 1,5 cm; de ge-

weekte bonen voelden zachter en was 1.9 cm lang.  

Opdracht 4 was de leukste opdracht: aarde in een bakje stoppen, zaadjes erop , water er-

bij……. en de deksel erop. Mee naar huis. Thuis gaan we we het veerzorgen: water  erbij, 

zon  en lucht.   

Dan komt er tuinkers uit.  

Opdracht  5 was het natekenen van een bloem. De goudsbloem, die gaat groeien in ons tuintje.  

4 APRIL: onze eerste buiten les. Meenemen: een emmer, oude schoenen of laarzen, warm of 

koude kleding, een naambordje.  

We hebben er zin in.  

Michelle, Anisia, Jaida, Felicity, Malyka, Simit, Solange, Ger-Dé, Mauchery, Elai, 

Abraham, Ozgur, Chevanny, Thijs, Meraldo, Rasheeq, Dagne, JayJay, Sahifa, Fatih 

Helaas, Jay was er weer niet….. Hopelijk de volgende les wel.  

 

 

 

 


