
de TamTam  
Agenda 

 

10 en 11 mei: de school is ge-

sloten!! 

Maandag 14 mei: deadline aanmel-

dingsformulieren T-factor (zie pag. 2) 

Schoolfoto’s kunnen vanaf dinsdag-

worden besteld.  

Dinsdag 15 mei: 

Groep 8 gaat naar de Stadsschouwburg 

voor een voorstelling. 

Woensdag 16 mei: 

groep 6  gaat naar de schooltuinen  

Donderdag 17 mei: 

Groepen 5 gaan naar het Concertgebouw  

Sport & spel-dag  (zie pag. 3 ) 
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website:   www.detamboerijn.nl 

Dank aan de leerlingenraad 

 

De leerlingenraad heeft gezorgd voor de 

rondleidingen, die zij aan kinderen en ou-

ders hebben gegeven. Hartelijk bedankt. De 

leerlingenraad heeft ook de twee vlaggen 

van de Tamboerijn gehesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamboerijn app 

 

Er is een Tamboerijn app. In de bijlage 

treft u uitleg aan hoe u de app kunt in-

stalleren.  

 

 

 

 

De nieuwe tijdelijke huisvesting 

 

Drukte op de eerste dag van de ope-

ning van de tijdelijke huisvesting aan 

de Schonerwoerdstraat 3A. 

 

 Schoolfoto’s bestellen 

Maandag 14 mei krijgen de leerlingen 

een kaartje mee met daarop de inlogco-

de voor de schoolfoto. Let op:  De da-

tum waarop de bestellingen sluiten staat 

niet goed op het kaartje:  Schoolfoto’s 

kunnen uiterlijk tot 1 juni besteld wor-

den. 

De klassenfoto’s worden opgehangen bij 

de entree van uw kind. Dan kunt u be-

slissen of u die wil bestellen.  
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

11  Suéli Schoonderbeek (2012)   1/2A  

13  Djairen Allen (2009)    4B  

14  Tiara Hunte (2007)    8B  

15  Alexandro Felter (2008)    6C  

16  Leeraishely Tuinfort (2013)   1/2D  

17  Solisa Julen (2006)     8B  

18  Deshayn Cruden (2011)    3A  

 

 
 

 De T-Factor komt eraan!!! 

Het eerste grote feest  in ons nieuwe gebouw is de T-

Factor. Op maandag 28 mei, dinsdag 29 mei en 

donderdag  31 mei wordt de jaarlijkse talentenshow 

van de Tamboerijn gehouden. Kinderen uit groep 3 t/m 

8 krijgen de gelegenheid om te laten zien welke talen-

ten ze hebben: zingen, dansen, goochelen, rappen, een 

instrument bespelen….. of iets anders dat opvallend, 

leuk, geweldig en interessant is. Een deskundige jury 

beoordeelt de kandidaten in de voorrondes en de fina-

le. De voorronde voor de groepen 6, 7 en 8 is op 

maandag 28 mei, de voorronde voor de groepen 3, 4 

en 5 op dinsdag 29 mei en de grote finale op donder-

dag 31 mei. De finalisten treden die dag ook ‘s avonds 

op, waarvoor de ouders en andere familieleden van 

harte worden uitgenodigd. De aanmeldingsformulieren 

zijn uitgedeeld en deze moeten uiterlijk maandag 14 

mei bij de eigen juf of meester worden ingeleverd.  

Meer nieuws volgt in de TamTam van volgende week! 

 

Foto’s van de tijdelijke huisvesting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe receptie 

 



 

 

VU en De Tamboerijn boosten de buurt 

MOVE boost je buurt, maar hoe? Kinderen de Tamboerijn weten het! Amsterdam 

viert 50 Jaar Bijlmer tijdens sport & speldag donderdag 17 mei aanstaande. 

 

In het kader van hun studie Econometrie is een aantal studenten van de Vrije Univer-

siteit het MOVE project gestart met kinderen van basisschool De Tamboerijn. In een 

kort project hebben zij elkaars leefwereld leren kennen en hebben de kinderen be-

dacht hoe zij hun eigen buurt kunnen verbeteren. Dit project heeft als doel om de 

kinderen te laten ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen. 

Hoe verbeter je je buurt? Hoe breng je mensen met elkaar in contact? De kinderen 

uit groep 7a kwamen uit op een sport en spel-dag voor jong en oud. Op donderdag 

17 mei kan tussen 10.00 en 12.30 lekker gesport en gespeeld worden. Sjoel je buren 

eruit of versla vriend en vijand tijdens een sportief potje tafeltennis, voet-

bal,  stormbaan of ga lekker los op het springkussen. 

De kinderen van de Tamboerijn doen dit speciaal voor iedereen uit de buurt en ho-

pen echt dat je even langskomt om mee te doen!   Datum: 17 mei 2018 

Locatie: Sporthal Gaasperdam, Ravenswaaipad 5 

Tijd: 10.00 – 12.30 uur 

Entree: Toegang gratis 

 

Aan alle kinderen en ouders van de Tamboerijn, 

 

Dit jaar bestaat de Bijlmer 50 jaar, dat is een reden voor een groot feest. Er 

worden allerlei evenementen georganiseerd. Ook de Tamboerijn doet mee!!! 

Groep 7a heeft een super leuk idee bedacht, om de mensen uit de buurt met 

elkaar in contact te brengen. Hoe leer je elkaar beter kennen dan door samen 

te sporten, spelen en eten? Kom allemaal op 17 mei van 10.00 tot 12.30. kom 

naar de sporthal Gaasperdam voor een sport en spel ochtend voor jong en 

oud! Er zullen springkussens zijn verschillende sporten, oude Hollandse spelle-

tjes en nog veel meer! De toegang is gratis kom zeker ook .Veel liefs Kraket,   

 

Move en groep 7a van de Tamboerijn!! 

 

 

Hallo allemaal,  

 

Dit bericht komt van 7A en studenten van Universiteit de VU. Wij willen jullie 

vertellen over het project MOVE. Het project gaat over dat wij samen een 

evenement organiseren. Het is het sport en spel evenement. Wij willen 50 jaar 

Bijlmer vieren. Door onze buurt te verbeteren en dat mensen elkaar leren 

kennen. Het evenement is op 17 mei in sporthal Gaasperdam. Het is van 10:00 

uur tot 12:30 en het is gratis toegang. Dus kom zeker!. Groeten Amber en 

Larissa van groep 7A. 

 

 

 

 

Beste iedereen, 

Donderdag 17 mei organiseren de kinderen van de Tamboerijn (7A) een sport 

en speldag voor iedereen in de sporthal Gaasperdam. Dit organiseren wij om-

dat de Bijlmer 50 jaar bestaat. Er komen verschillende mensen van verschillen-

de culturen op de sport– en speldag en er zijn verschillende dingen om te 

doen. En wij hopen dat jullie er ook bij kunnen zijn. Tijd: 10:00 to 12:30.  

Groetjes van Samartjeet, Alpha en Aditya, van groep 7A. 

 



Wat vinden jullie van de tijdelijke huisvesting?? 

Hoi, mijn naam is Saniyah. Vinden jullie het ook leuk in het nieu-

we gebouw? Ik wel. Het is nog wel wennen, maar het komt wel. 

Het is gezellig en leuk. In het begin vond ik het spannend, maar 

nu niet meer. Ik hoop dat we er snel aan wennen. Groetjes,  

Saniyah, gr. 4A. 

 

Hoi, ik ben Ameerah. We zitten nu op de Tamboerijn nood-

school. Ik vind het spannend. En jullie? Hoe vinden jullie het? 

Onze klas is iets kleiner dan de klas bij de echte Tamboerijn. 

Zoals jullie weten is het zondag moederdag. Dus fijne moeder-

dag alvast. Groetjes van  

Ameerah, groep 4A.  

 

Hallo, ik ben Emilia en het gaat over het nieuwe gebouw. Ik vind 

het spannend omdat ik hier voor het eerst ben. En ik vind het 

nieuwe gebouw leuk. En het is gezellig. We hebben bij het raam 

een mooi uitzicht. En onze klas is groot. En de deuren zijn heel 

mooi. Groetjes van  

Emilia, groep 4A.  

 

Hallo, ik ben Sophie. Vond jij het ook spannend om naar de 

nieuwe school te gaan? Ik wel. Ik vind het in de nieuwe school 

heel mooi en leuk, maar jammer dat onze ouders niet naar bin-

nen mogen. Groetjes,  

Sophie, groep 4A, Doei! 

 

Foto’s van de THV 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van de THV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


