
de TamTam  
Agenda 

Maandag 16 april 

Schoolfotograaf broertjes/zusjes 

Schoolzwemmen groep 5 

Groep 3A en 3B naar het Rijksmu-

seum 

Dinsdag 17 april 

Groep 3C naar het Rijksmuseum 

Woensdag 18 april 

Schooltuinen groep 6 

Leerlingenraad 

Vrijdag 20 april 

Groep 4C gaat naar het Rijksmuseum 

Verhuizing hallen naar THV 
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Onze vaste redacteur, Bart, is      
ziek deze week. Helaas geen 
foto’s van de activiteiten! 
 

 

Beste ouders/verzorgers 

Kunnen wij, in 10 minuten, weten 

op welke manier wij De Tamboe-

rijn kunnen verbeteren? 

 

Enquête! 

 

U zult via de mail een herinnering 

ontvangen voor deelname aan de 

enquête.  

De herinneringsmail zal er onge-

veer zo uitzien:  

** HERINNERING ** Uitnodiging 

invullen van een vragenlijst***** 
 

Tot nu toe hebben 70 ouders de 

enquête ingevuld. Nog 300  ouders 

niet. Uw mening doet ertoe, wij 

verbeteren de school met de uit-

komsten. 

 

Heeft u thuis geen tijd spreek Mar-

jan van Dijk of Jose Bijl aan: wij 

zorgen dat u de enquête op een 

computer op de school kan invul-

len.  

 

 

 

Martine Nieuwstad en José Bijl 

Tijdelijke huisvesting bijna 

klaar. 

 

Het gebouw staat er en nu is 

men hard bezig om het bin-

nen af te maken. Gisteren 

mochten wij voor het eerst 

naar binnen en hebben we 

gezien hoever ze zijn. 

 

Op 8 mei is onze eerste dag 

in het gebouw.  Tot die tijd 

moet er nog heel wat ge-

beuren zoals het verhuizen 

van alle spullen en het in-

richten van de lokalen. 

Informatie over de indeling 

van de klaslokalen kunt u 

vinden op het informatie-

bord in de bovenbouwhal. 

 

 

 

Verjaardagen  

 
Ma 16 april  Feena Sesay groep 1-2 E  

Wo 18 april Jaelyn Emers  groep 6C 

          Nataly Leter groep 5A 

          Kevin Tuffour groep 8B 

Vr 20 april    Tremaine Nzila groep 1/2C 

Za 21 april    Liam Bles groep 1/2B 

           Yaëll Bles groep 1/2B 

Zo 22 april    Michellina Amankwaah groep  

                       3B 

          Jahiem Groeizaam groep 5A 

          Grace van Pareren groep 1/2B 
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