
de TamTam  
Agenda 

30 April t/m 4 mei:  

 meivakantie 

Maandag 7 mei: de school 

is gesloten vanwege de 

verhuizing! 

Dinsdag 8 mei: uw kind wordt 

verwacht in de Tijdelijke Huisves-

ting (THV) in de Schonerwoerd-

straat 3A. 

Woensdag 9 mei: uw kind 

wordt verwacht in de Tijdelijke 

Huisvesting (THV) op de 

Schonerwoerdstraat 3A. 

Donderdag 10 mei: 

Hemelvaartsdag. De school 

is gesloten.  

Vrijdag 11mei: 

De school is gesloten.  
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Proefdraaien 

Op dinsdag 8 en woensdag 9 mei is de 

school open. Gedurende die dagen zullen we 

de puntjes op de i zetten wat betreft de laat-

ste aanpassingen. De kinderen hebben daar 

geen hinder van.  

 

In de THV  

Op 8 mei gaan om 8:30 de deuren van de 

THV voor de leerlingen open. 

 

Bezichtigen 

Op 8 mei nodigen wij u, ouders, uit om tus-

sen 13.00 en 14.00 uur een kijkje in het ge-

bouw te nemen. Om 14:00 uur moet u weer 

naar buiten om voor de deur wachten.  

 

Brengen en halen 

Groep 1 tot en met 3 gebruiken de zij-

ingang. Ouders brengen en halen hun kind in 

de klas. 

Groep 4-8 gaan zelfstandig naar hun groep. 

Ouders brengen hun kind tot aan de voordeur. 

 

Einde schooldag: 

De leerkrachten van groep 4-8 brengen de 

groep om 14.15 uur naar de voordeur, naar 

de ouders toe die buiten wachten. 

 

Opvang 

Partou en Smallsteps krijgen een plek in de 

hal van de eerste verdieping en de begane 

grond. De kinderen die naar de opvang gaan 

kunnen daar wachten.  

   Verhuizing  
 

In deze TamTam nog meer informatie 

over zaken rondom de verhuizing. Er zijn 

in dit nieuwe gebouw wat veranderingen 

in de regels. Deze staan hieronder uitge-

legd. De groepen zijn al op bezoek ge-

weest in de tijdelijke huisvesting dus wel-

licht heeft uw kind u al het een en ander 

verteld. Wij wensen u een fijne meiva-

kantie en tot over een dikke week in de 

tijdelijke huisvesting.  

 

Team De Tamboerijn 

 

Waar is de school vanaf 8 mei? 

Het officiële adres is Schonerwoerd-

straat 3a. Het gebouw staat achter De 

Morijn. Op 8 mei zullen we zorgen dat 

er voldoende mensen rondlopen op het 

plein om u de weg te wijzen.  

 

Waar is het lokaal van mijn kind? 

De groepen 1&2, 3a, 3b, 3c en 4a en 4c 

zitten op de begane grond.   

De groep 4b en alle groepen 5-8 zitten 

op de eerste verdieping. Op 8 mei zullen 

er voldoende mensen rondlopen om u 

de weg te wijzen. 

 

 

 

 

 

 

In- en uitgangen 

Groep 1 tot en met 3 gebruiken de zij-

ingang (aan het kleuterplein). 

Groep 4-8 gebruiken de dichtstbijzijnde

-van-het-lokaal ingang en uitgang aan de 

voorkant van het gebouw. Voor de dui-

delijkheid staat op de deur aangegeven 

welke groep de ingang gebruikt. 

 

Trap etiquette: RECHTS lopen, 

ACHTER elkaar de trap op-en-aflopen 

is belangrijk voor de rust en veiligheid 

op de trappen.  

 

Fietsen 

Leerlingen moeten hun fiets voorlopig 

bij of in de buurt van de ‘oude school’ 

parkeren. Binnenkort weten we of er 

extra fietsenrekken komen.  

 

Stepjes 

Er kunnen geen stepjes worden gestald 

in de school of in ‘de steeg’.  

 

Buitenspelen 

Groep 3-8:  Spelen op dezelfde tijden 

als nu in het huidige gebouw en ook 

gewoon op ‘ons’ schoolplein.  

Groep 1 en 2 speelt op de speelplaats 

die aangelegd is tussen De Morijn en de 

tijdelijke huisvesting. Zij hebben een 

rooster dat al is aangepast. Zij spelen 

naast de THV op het plein dat zij delen 

met de Voorschool.   
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Ingang naar de Schonerwoerdstraat 3A 

 

 

 

 

 

Voorkant van het gebouw: de tweede ingang met bel is de 

hoofdingang. 

 

 

 

 

 

Zijingang voor de groepen 1 t/m 3 

Kijkje in de Tijdelijke Huisvesting 

 

Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag 

zijn de leerlingen een kijkje gaan namen in 

de Tijdelijke Huisvesting. Ook konden ze 

vragen stellen, zoals: ‘Waar gaan we buiten 

spelen?’ En: ‘Waar komt de bouwhoek?’ 

 

 

 

 

 

 

 Foto-impressies van de verhui-

zing 

 

 

 

 

  



 

Verjaardagen  
APRIL 

 
Dag Naam       Groep 

 

27  Mirchael Lambert (2007)   7C 

27  Jevanty Mayland (2007)    7C 

28  Djalishia Amouten (2008)   6C  

28  Cae-Lyn Hunte (2010)    4C  

MEI  

1  Jaylin Maria Bles (2009)    5B  

1  Alysha Heinen (2006)    8A  

2  Zoya Atif (2011)     3C  

2 Kaylee Finsy (2013)    1/2B  

2 Esmee Leter (2007)    7B  

2  Gerald Opoku (2008)    6C  

3  Jay Rasiawan (2008)    6B  

4  Jah-Elio Alken (2012)    1/2D  

7  Gillyenne Douglas (2010)   4C  

8 Cherwin Dap (2005)    8B  

11     Suéli Schoonderbeek (2012)              1/2A            

 

 
 

 Biebbezoek onderbouw 

De onderbouw is naar de openbare bibliotheek in Rei-

gersbos geweest. Voorgelezen werd het boek ‘Kleine 

ezel en jarige Jakkie’ van Reindert Kromhout en Anne-

marie van Haeringen.  

 

 

 

Verhalen over de verhuizing 

 
Hallo allemaal! 

 

Ik ben Rachel! Ik ben dinsdag naar het nieuwe ge-

bouw geweest. Het zag er mooi en groot uit. Voor-

al de trappen vind ik leuk want dan heb ik ervaring 

met mijn middelbare school. Alleen vind ik het jam-

mer want ik moet afscheid nemen van ons oude 

gebouw. Ik had wel gewild dat onze afscheidsmusi-

cal in het oude gebouw plaats mocht vinden! Maar 

ik vind het aan de ene kant goed dat de school 

wordt gerenoveerd. Ik ga het missen!  Rachel, 

groep 8A. 

 

 
 
Hallo, ik ben Funmi. Uit groep 8A en vandaag zijn 

wij naar onze tijdelijke school geweest. Het was 

nog niet helemaal af, maar ik vond het al best mooi.  

Het had een trap en de hallen waren groter dan ik 

dacht. Ons lokaal in het nieuwe gebouw leek klein, 

maar het scheelde niet zo veel.  

Ik vind het ook niet zo erg om daar te zitten. Het is 

wel een beetje raar om naar school te gaan in con-

tainers, maar het lijkt me ook wel leuk.  

Het is wel jammer dat we er na de verbouwing niet 

meer zijn. Ik ben benieuwd hoe de school eruit 

gaat zien. Ik wil de nieuwe school wel een keer ko-

men bekijken/bezoeken. Funmi, groep 8A. 

 

 

 

 

 

Cito toets 
 

Hallo, ik ben Elizia. Ik heb laatst eind-Cito 

gemaakt. Het waren 3 dagen en de eerste 

dag hadden we ontbijt. Ik vond het een beetje spannend. Ik 

hoop dat ik een goed resultaat krijg. 

  

 



Door de verhuizing werd er soms gewerkt in de lege schoolhallen 

 

 

 

 

 

 

 

 


