
de TamTam  
Agenda 

Woensdag 25 april: 

Groep 6 gaat naar de schooltuinen 

Donderdag 26 april: 

Inpak-dag voor de school. De 

school is gesloten!! 

Vrijdag 27 april: 

Koningsdag; de kinderen zijn vrij. 

De school is gesloten. 

Alvast noteren: 

7, 10 en 11 mei is de school ook 

gesloten.  
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Verhuizingsnieuws  

 

Beste ouders 
 

Let op: volgende week donderdag en 

vrijdag is de school gesloten vanwege de 

verhuizing!!  

Daarna is het een week meivakantie , 

maar ook maandag 7 mei is de school 

nog gesloten om het gebouw in te rich-

ten.  

8 en 9 mei is de school dan open.  

10 en 11 mei is de school weer gesloten, 

o.a. vanwege Hemelvaartsdag.  

Dus veel vrije dagen voor de kinderen in 

het vooruitzicht!! 

Wij hebben dit niet kunnen voorzien be-

gin dit schooljaar omdat e.a. afhankelijk 

was van de bouw en de vergunningen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

 
Bij de hoofdingang staan in een bood-

schappenkar gevonden voorwerpen. 

Als u iets mist kunt u in deze kar kij-

ken voor de verhuizing. Daarna gaat 

alles weg! 

 

 

 
 

Schoolfruit 
 

Sinds vorige week is het schoolfruit 

gestopt. U kunt uw kind vanaf volgen-

de week weer fruit meegeven met uw 

kind. 

  

 

 

 

 

 

 

BENT U (ON)TEVREDEN? 

VERTEL HET ONS! 

 

Van de leerkracht 

krijgt u een papie-

ren enquête formu-

lier mee!  

 

Vul het in en zorg 

ervoor dat uw stem 

ook gehoord wordt!   

mailto:directie@detamboerijn.nl


 

Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

21  Liam Bles (2013)     1/2B 

21  Yaëll Bles (2013)     1/2B 

22  Michellina Amankwaah (2011)   3B 

22  Jahiem Groeizaam (2009)   5A 

22  Grace van Pareren (2013)   1/2B 

23  Mairon Alvarez Lòpez (2013)   1/2E 

23  Meghan Malone (2013)    1/2D 

24  Allysha Binda (2007)    7A 

25  Mellany Bohr (2008)    6B 

25  Joëll Telgt (2012)     1/2B 

 

Deze kinderen hebben vorige week niet in de 

tamtam gestaan maar natuurlijk ook voor jullie 

alsnog 

Van Harte Gefeliciteerd 

Za 14 april Jefferson groep   7B 

                 Rasheeq Parmesar    6A 

Zo 15 april Ishu Gapisingh groep   3C 

                 Keaden Jansen groep   4C 

                 Obinna Ndukaihe groep   3A 

 

 

 

 
 

 Bezoek aan het Rijksmuseum van groep 3 

Hallo, ik ben Makayla. Wij gingen met de bus naar het Rijksmu-

seum en daar gingen wij belletjes zoeken om de klok weer geluid 

te laten maken. Wiji hebben alles gevonden. Ali en Wil gingen ons 

helpen. Ik vond Ali grappig. Ik vond Wil heel raar. 

Dit was van groep 3C 

 

 

Cito-ontbijt 
 

Op dinsdag, woensdag en don-

derdag waren de Cito-toetsen. 

Op dinsdag kregen de kinderen 

een Cito-ontbijtje op school 

om de dag goed te beginnen.  



 

  

‘lente’ in de onderbouw 


