
de TamTam  
Agenda 

Woensdag 11 april: 

Groep 6 gaat naar de schooltuinen  

Donderdag 12 april: 

Schoolfotograaf Joep Bruijnjé  

Vrijdag 13 april: 

Schoolfotograaf Joep Bruijnjé  

Maandag 16 april: 

Schoolfotograaf Joep Bruijnjé  

 

………………………………………. 

Om alvast te noteren: 

In verband met de verhuizing zijn er 

extra vrije dagen:  

Donderdag 26 april en op maandag 7 

mei zijn de leerlingen extra vrij. 

 

Ouderhulp 

Het kan zijn dat de leerkracht nog 

hulp kan gebruiken bij het inpakken 

van spullen in de klas. 

Als u wil helpen dan kunt u dat aange-

ven aan de leerkracht. 
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Afscheid 

Beste Ouders,    

Zoals Salomo zei: ‘voor alles bestaat een bepaalde 

tijd’ (Prediker 3:1).  Een tijd om iets mee te begin-

nen en een tijd om het te beëindigen.  Na acht jaar 

te hebben gewerkt op de Tamboerijn, neem ik per 

24 april 2018 afscheid. 

Het was mij een genoegen om deel uit te maken van 

een geweldig team. 

Ik heb leuke en gezellige mensen leren kennen waar-

aan ik mooie herinneringen heb overgehouden.  Ik 

zal natuurlijk de mooie momenten met het team, de 

ouders en de kinderen erg missen, maar ik heb ook 

veel zin in het nieuwe avontuur.  Ik hou ontzettend 

veel van kleine kinderen en vanaf mei 2018 ga ik als 

pedagogisch medewerker op een van de Voorscho-

len in Swazoom werken en ik kan daar al mijn passie 

in stoppen. 

Ik wens iedereen het allerbeste en bedankt voor de 

afgelopen tijd.  Tot ziens!! 

Met vriendelijke groet,  

 

Sarah Larbi 

 Enquête tevredenheid/Survey satisfaction 

 

Start nu! 

 

De komende twee weken houden wij een onlineenquête . 

U kunt uw mening over de school anoniem geven! 

U heeft hierover een mail ontvangen.* 

Heeft u problemen met invullen of geen computer dan kunnen 

wij u graag helpen** 

Do you need an English survey form, please ask us one. 

 

Prijs! 

Als 75% van de ouders de enquette hebben ingevuld dan verlo-

ten wij 5 spellen voor in de klas onder de groepen.  Inmiddels 

hebben wij al 10% binnen, dus doe mee!! 

     Actiepunten 

Wij hopen dat ALLE ouders de enquête invullen zodat wij 

goed weten welke actiepunten belangrijk zijn.  

 
Uitslag 

De uitkomsten zullen wij in de TamTam zetten.  

 

*U ontvangt 1 mail per gezin. 

** Marjan van Dijk of Jose Bijl kunnen u helpen met de toe-

gang tot de website , de enquête/survey 

 



 

Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

7  Gýchano Gadden (2011)    3C 

8  Arantxa (Arantsja) Olieberg (2012)  1/2A 

9  Joaquima Stoard (2010)    4C 

10  Jaya Linger (2010)     4B 

10  Jhostijn Oviedo Baranco (2009)  5B 

10  Allan Owusu (2009)    5B 

12  Funmi Asenso (2006)   8A 

12  Nikolas Kotsiou (2007)    7A 

13  Nigel Balker (2010)    4B 

13  Rayane Hoceini (2013)         1/2A 

13 Rachel Sarkodie (2006)    8A 

 

 

 

 
 

 De nieuwe school 

Hoi, Ik ben Rochando. Ik vind het heel spannend 

hoe de nieuwe school eruit gaat zien want deze 

school is zo oud. De helft van mijn familie, ook 

mijn moeder, heeft op deze school gezeten. En ik 

hoop dat de nieuwe school heel dikke muren 

krijgt zodat ik de kinderen in de andere klassen 

tijdens de les niet kan horen.  

 

Hallo, ik ben Gurtay. Vandaag ga ik vertellen 

over het nieuwe gebouw. Ik ga elke dag na school 

kijken naar de bouw van het noodgebouw van de 

Tamboerijn. De Tamboerijn is heel oud en dus 

daarom gaan we met de hele school naar de an-

dere school toe en dat betekent dat we gaan ver-

huizen. Het is heel dicht bij de oude Tamboerijn. 

Na een jaar is de nieuwe Tamboerijn klaar. 

 

Hoi, ik ben Sophie. Dit verhaal gaat over de 

nieuwe school. De nieuwe school is al klaar. Maar 

wij zitten nog steeds in de oude Tamboerijn. Wil 

je weten hoe oud de Tamboerijn is? De Tamboe-

rijn is …..euh…..oja, 35 jaar oud. Doei, groetjes, 

Sophie, 4a.   

 

 

 

 

AANKONDIGING 

12, 13 en 16 april, de schoolfotograaf 

komt! 

Het tijdschema staat op de laatste bladzij-

de van deze TamTam. Op maandag 16 

april kunnen de broertjes en zusjes van 

buiten ook komen. 

 

 

Joep Bruijnjé, schoolfotograaf                        

 



 

 

  Gevonden fiets  

 

 

De schooltuinen zijn weer begonnen met de 

buitenlessen! De bordjes voor bij de eigen moes-

tuintjes zijn bijna klaar. Veel succes groepen 6! 

 

Douches gymzaal weer in gebruik, DUS HANDOEK WEER VERPLICHT MEENEMEN! 

Na enige tijd droog te hebben gestaan vanwege lekkages, kunnen we vanaf heden weer heerlijk gebruik maken van de 
douches na het gymuurtje.  

Dat gaan we met ingang van de komende week dan ook weer doen.  Denk er dus aan om met je gymspullen ook je 
handdoek mee te nemen naar school!!! 

Michiel Knotnerus, de gymmeester.  



 Rooster schoolfotograaf  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rooster schoolfotograaf   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 12-4 klas 

9.00 3a 

9.20 5a 

9.40 5b 

10.00 4a 

10.20 4b 

10.40 6b 

11.00 3b 

11.20 3c 

11.40 6a 

12.00 7a 

12.20 uitloop 

12.40 7b 

13.00 7c 

  Rooster schoolfotograaf   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 

13-4 klas 

9.00 1/2a 

9.20 

Peuters 

tamb 

9.40 1/2b 

10.00 1/2c 

10.20 1/2d 

10.40 1/2e 

11.00 4c 

11.20 6c 

11.40 8b 

12.00 8a 

Maandag 

16-4  

9.00 broertjes en zusjes buiten school 

9.20 broertjes en zusjes buiten school 

9.40 broertjes en zusjes buiten school 

10.00 Peuters Morijn 

10.20 broertjes en zusjes buiten school 

10.40 broertjes en zusjes binnen school 

11.00 broertjes en zusjes binnen school 

11.20 broertjes en zusjes binnen school 

11.40 broertjes en zusjes binnen school 

12.00 broertjes en zusjes binnen school 

12.20 broertjes en zusjes binnen school 

12.40 broertjes en zusjes binnen school 

13.00 broertjes en zusjes binnen school 

13.20 broertjes en zusjes binnen school 


