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Dinsdag 20 maart: 

MR 18.30 

Woensdag 21 maart: 

Klassenoudersbijeenkomstom 

9.00-10:00 uur 

Groep 4a gaat naar het Tro-

penmuseum 

Vrijdag 23 maart: 

Kunstschooldag groep 8 
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Reigersbos 301 

1107 EZ  Amsterdam Zuidoost 

Tel: 020 452 81 56 

e-mail:  

directie@detamboerijn.nl 

website:   www.detamboerijn.nl 

Noodfonds Amsterdam voor 

schoolreisjes basisonderwijs 

 

De gemeente heeft een potje met 

geld waarop u beroep kunt doen als 

u de ouderbijdrage (of het geld 

voor de werkweek) moeilijk of ge-

deeltelijk kan betalen.  

U kunt een aanvraag indienen via 

Nadia Cairo (06-33315359). 

Voor deze aanvraag wordt goed geke-

ken naar de reden waarom u NIET 

kunt betalen. 

Nadia stuurt de school een bericht 

als het aanvraagformulier wordt 

verstuurd naar de gemeente. 

U krijgt het geld niet op uw reke-

ning.  

Als de gemeente het geld toekent 

gaat dat rechtstreeks naar de 

school.  

Maak gebruik van dit potje als u dit 

nodig heeft en bel Nadia! 

 

 

 

           

Michiel Knotnerus:  Mijn naam is Michiel Knotnerus, ik ben 53 jaar 

oud en ik woon met mijn gezin en hond in Hilversum.  Per 1 maart ben 

ik de nieuwe gymleraar van de Tamboerijn en daar ben ik superblij mee. 

Op dit moment werk ik ook nog twee dagen per week op twee andere 

Siriusscholen, maar per 1 april ben ik volledig aan het werk voor de kin-

deren van de deze mooie school. 

Wat de kinderen in mijn lessen zullen ervaren is aan de ene kant veel 

eigen invloed en aan de andere kant heldere regels.  In de meeste lessen 

hebben ze veel te kiezen. Deels onderdelen die ze al kennen, en deels 

onderdelen die ik nieuw inbreng. Af en toe zal er ook een klassikale 

(spel)les gegeven worden.  Ik ga in de gymlessen regelmatig gebruik maken van iPads, waarop leer-

lingen voorbeelden kunnen zien van bepaalde oefeningen, maar ook zichzelf kunnen zien in die 

oefeningen. Zo kunnen ze voor een belangrijk deel hun eigen leerdoelen bepalen, en ook beoor-

delen in hoeverre ze die al hebben gehaald. 

De regels zijn simpel:  Gymkleding is verplicht. We praten normaal, we gillen en schreeuwen niet. 

We gaan niet loltrappen, maar wel veel leren en plezier maken. We houden ons aan (spel)regels. 

We gaan respectvol en verdraagzaam met elkaar om.  

Uiteraard kunnen zowel leerlingen als hun ouders mij benaderen met vragen of opmerkingen, zo-

wel positief als negatief. Mijn mailadres is: m.knotnerus2@detamboerijn.nl 

Oproep: Brede school is op zoek naar iemand met een auto met aanhangwagen ! 

Michiel Knotnerus gaat de  coördinatie van de Brede school ook op zich nemen.  Voor een activi-

teit van de brede school ‘hutten bouwen’  is hij op zoek naar iemand met een auto met aan-

hangwagen . Dit voor het –eenmalig- vervoeren van pallets en resthout naar de school.  Kunt u 

ons helpen? Dat zou super zijn! Neem dan contact op met Michiel 

( m.knotnerus2@detamboerijn.nl) of bel met de school en geef uw telefoonnummer door aan de 

administratie.  

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

17  Jay-don Boldewijn (2009)   5A  

17  Rish-ci-ell Boschman (2007)   7A  

17  Himesh Fonseka (2007)    7B  

17  Mirchaëlla Lambert (2009)   5A  

20  Naraichio Faerber (2013)   1/2E  

22  Safora Durham (2007)    7B  

23 Shaili Ramdin (2009)    5B  

 

 

 

 
 

 Eljahro voor de 3de keer op rij Nederlands 

kampioen meerkamp 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij een paar foto's van Eljahro, hij werd afgelopen zon-

dag voor de 3de keer op rij Nederlands kampioen meer-

kamp in de Omnisport te Apeldoorn. Met 2 nieuwe clubre-

cords op de 600 meter en met verspringen ging hij met de 

cup terug naar Amsterdam Zuidoost. De meerkamp ging 

over 4 onderdelen, de 600 meter, 40 meter sprint, kogel-

stoten en verspringen. Vooral met verspringen maakte hij 

een magistrale sprong van 4.20 meter en staat met deze 

sprong 2de op de Europese ranglijst voor 8 jarigen. 

Gefeliciteerd Eljahro! Goed gedaan! 

De Omnisport in Apeldoorn: 

Even voorstellen: Maria 

 

Beste kinderen en ouders, 

 

Vanaf 20 februari ben ik de juf van groep 3C. Juf 

Sheresha is een tijdje niet op school en ik vind het 

heel leuk dat ik tot zij weer terug is de juf mag zijn 

van haar klas. We gaan er een leuke tijd van ma-

ken. 

 

Groeten van juf Maria 

Demonstratie 14 maart 



Staking van de leerkrachten op 14 maart in het centrum van Amsterdam voor meer loon en minder werkdruk 

 

 

 

 

 

 

  


