
de TamTam  
Agenda 

Zondag 25 maart 

Zomertijd gaat deze dag in  

Klok één uur vooruit om 02:00 naar 

03:00 uur  

Een uur minder = dus één uur minder 

slapen 

 

Dinsdag 27 maart: 

Groep 8 bezoekt het Concertgebouw 

voor: “Mythen en muziek” 

 

Woensdag 28 maart: 

Voorleesontbijt 

 

Vrijdag 30 maart 

Schoolwerkdag.   

De school is gesloten.  
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Even voorstellen……... 

 

Hallo allemaal, ik ben Noémi Beyer, sinds 

een dikke maand met veel plezier werkzaam 

op de Tamboerijn als Bevo juf. Een leuk weetje is 

dat ik ook een oud-leerling van de Tamboerijn 

ben en daar heb ik nog hele prettige herinne-

ringen aan.  

Hiervoor was ik jaren werkzaam als groeps-

leerkracht van groep 5 en 6 op een basisschool in 

Osdorp. Een aantal jaar geleden ben ik weer gaan studeren om ook docent 

Beeldende Vorming te worden. Ik wilde namelijk heel graag mijn liefde in het 

werken met kinderen combineren met mijn passie voor kunst.  

 

Inmiddels hebben de kinderen van groep 3 en 4 hele mooie vogelwerkstuk-

ken gemaakt die u kunt bewonderen in de middenbouwhal. De kinderen 

hebben met oliepastel, ecoline en met verschillende soorten papier prachti-

ge water- en paradijsvogels gecreëerd. Ik ben elke maandag op school, waar 

u mij altijd kunt aanspreken. Ook ben ik per mail te bereiken op 

n.beyer3@detamboerijn.nl 

Tot ziens! 

Voorleesontbijt 

 

Volgende week woensdag, 28 maart, vindt 

weer ons jaarlijkse voorleesontbijt plaats. 

Lezen en voorlezen zijn erg belangrijk voor 

de ontwikkeling van kinderen. En wat is leu-

ker dan gezellig met de kinderen van je eigen 

groep op school ontbijten, terwijl er wordt 

voorgelezen uit een mooi boek? 

U begrijpt wel dat uw kind ‘s morgens niet 

thuis hoeft te ontbijten, want er is genoeg te 

eten in de klas.  

Leerlingen uit de bovenbouw lezen tijdens 

het voorleesontbijt een prentenboek voor 

aan onze kleuters en peuters.  

We hopen dat het weer net zo gezellig 

wordt als andere jaren! 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Informatiebord Verhuizing in de bovenbouwhal 

In de bovenbouwhal vindt u een informatiebord met informatie over de tijdelij-

ke Huisvesting die op dit moment gebouwd wordt. Op dit bord zullen wij de 

voortgang van de bouw vastleggen.  Deze week: De graafwerkzaamheden! 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

24  Yussuf Meggouh (2012)    1/2E  

25  Deshae-lee cruden (2010)   4A  

25  Jayla Naarden (2009)    5B  

26  Liyana Mufty (2013)    1/2E  

26  Jose Muzo (2011)     3B  

27 Elai Agu (2008)     6A  

 

 

 
 

 Bezoek aan het Tropenmuseum 

Hoi, ik heet Chanté. Ik ben met mijn klas naar het 

Tropenmuseum geweest. Het was leuk. We mochten 

spelen op een steeldrum. We hebben dingen geleerd 

over Trinidad. Dat is een eiland. De meester heette 

Bastiaan en de juf heette Irene.  

 

 

 

 

 

 

 

Dag beste lezers van de Tamtam. Mijn naam is Javier 

en ik ging naar het Tropenmuseum en mijn oma ging 

mee. Het was heel leuk. We kregen muzieklessen en 

we zagen trommels en oorlogsschilden. Groetjes, Javier 

van groep 4A. 

 

 

Bezoek aan het Tropenmuseum (vervolg) 

Ik was met mijn klas naar het Tropenmuseum. En we 

hadden rare beelden gezien. En een trommel en het 

was niet zo maar een trommel. Het was van een vat 

olie gemaakt. En we mochten er op spelen en we gin-

gen een naam bedenken en we kwamen op de naam 

De Tamboerijn en meester Bastiaan en juf Irene gin-

gen ons begeleiden en dat hadden we gedaan bij het 

Tropenmuseum. Dashae-Lee van groep 4A.  

 

 

 

 

 

 

Hoi, Ik ben Chandandeep. We gingen naar het Tro-

penmuseum. Daar zagen we spullen van Trinidad, zo-

als instrumenten en speren. En schilden en maskers. 

En we gingen muziek maken. Met de steeldrum. En 

Trinidad is een eiland. Het ligt in Zuid-Amerika. En het 

was heel leuk. En ik kreeg een diploma. Groetjes, 

Chandandeep, groep 4A.  



Nog meer foto’s van het bezoek van groep 4A aan het Tropenmuseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


