
de TamTam  
Agenda 

 

Maandag 28 mei: voorronde 

De voorronde van de T-factor voor de 

groepen 6, 7 en 8  

 

Dinsdag 29 mei: voorronde 

De voorronde van de T-factor voor de 

groepen 3, 4 en 5  

 

Donderdag 31 mei: finaledag! 

Finaledag (overdag en ‘s avonds). 

Finale T-factor voor ouders en ver-

zorgers van de finalisten om 18:30. 

De voorstelling begint om 19:00.  

De kaarten worden aan de finalis-

ten meegegeven. 
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T-factor: 

De groepen 1 en 2 zullen op de fina-

ledag van 9:00 tot 9:45 gaan kijken 

naar de optredens zonder jury.  

De groepen 3, 4 en 5 zullen op de 

finaledag van 10:00 tot 10:45 gaan 

kijken naar de optredens met de kin-

derjury erbij.  

(De kinderjury is  aanwezig bij de fi-

nale op 31 mei 2018 van ongeveer 

10:00 tot 10:45). 

De  groepen 6,7 en 8 zullen op de 

finaledag van 12:30 tot 13:15 gaan 

kijken naar de optredens met de vol-

wassenjury erbij.  

 

‘s Avonds kunnen de ouders/en aan-

hang van de finalisten komen kijken. 

De finalisten krijgen kaarten van 

leerkrachten. De deur van de 

hoofdingang gaat 18.45 uur 

open, de show begint om 19.00 

uur.  

Tamboerijn App 

 
De app zit nog in een testfase en we 

gaan hem nu met z’n allen uitproberen.  

 
De Tamboerijn app kunt u downloaden 

voor android of IOS d.m.v. het downloa-

den van ‘de basisschool APP’  in de 

Playstore of Appstore. 

 
Om toegang te krijgen tot de Persoonlij-

ke Inbox in de App, vragen wij ouders 

zich aan te melden in de app. Dit doet u 

door op de button Persoonlijke Inbox te 

klikken en vervolgens te klikken op 

‘vraag inlog aan’. Vervolgens vult u uw 

gegevens in en de laatste 4 cijfers van 

het BSN nummer van uw kind in. Hier-

door koppelt u zichzelf aan uw kind.

(eren). Na deze stap kunnen meerdere 

BSN nummers toegevoegd worden, in-

dien u meerdere kinderen op onze 

school heeft. 

 

Al 60 ouders hebben zich aangemeld 

voor de App. Dat is een heel goede 

start. We hopen dat u dit voorbeeld 

volgt. Mocht u vragen hebben dan kunt u 

die altijd stellen aan Marjan. 

 

Afscheid van meester Joeri 

 

Beste ouders en kinderen 

van de Tamboerijn, 

 

Na 9 jaar met veel plezier 

op de Tamboerijn ge-

werkt te hebben, ga ik 

per 1 juni op een andere 

school werken. 

 

Ik zocht een nieuwe uitdaging en er kwam 

op basisschool Achtsprong een mooie uit-

daging langs, die ik niet kon laten schieten. 

De keuze heeft mij veel moeite gekost, om-

dat ik een erg leuke klas heb en de Tam-

boerijn nog steeds een leuke school is met 

erg veel leuke collega’s en lieve kinderen. 

 

Bedankt voor alle leuke jaren en de goede 

samenwerking. 

 

Joeri Oosterhuis 
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Verjaardagen  

 

MEI 

 
Dag Naam       Groep 

 

26  Kethelly Alves Bezerra (2012)   1/2C  

27  Sanjana Gobind (2006)    8A  

30  Precious Ackon (2011)    3B  

30  Makayla Agwu (2011)    3C  

30  Moraigsha Daans (2007)    7C  

30  Jaylen Dap (2009)     4A  

30  Siënna Molly (2011)    3C  

 

JUNI  

1  Genesis Gadden (2009)    5B  

1  Jenayah Wijngaarde (2011)   3C  

 

 
 

  

Ouderbijdrage 

De schoolreisjes staan voor de 

deur.  

Wilt u er aan denken dat de 

totale ouderbijdrage zo snel 

mogelijk betaald is!! 

Mocht u weinig geld hebben 

dan is het mogelijk dat Nadia 

Cairo via fonds van de ge-

meente te zorgen dat het geld 

voor het schoolreisje of kamp 

betaald wordt. Dat gaat heel 

vlot en makkelijk. Maak er 

vooral gebruik van! 

 

 

 Bouwtutorlezen 

Verschillende kinderen krijgen extra technisch lezen op de Tam-

boerijn 

 

 

 
 



Kunstlessen in  groep 8  

 

 

Op dinsdag 12 april, 17, en 24 mei hebben wij, Jaya en 

Dominique, kunstlessen geven aan groep 8. De eerste 

opdracht hebben wij op muziek geschilderd. Deze mu-

ziek mochten de leerlingen zelf kiezen. Hier zijn prach-

tige abstracte werken uitgekomen. 

 

De tweede en derde les hebben we de opdracht “jouw 

leefwereld” uitgevoerd waarin de leerlingen de kans 

kregen om hun wereld en interesses te verbeelden. Dit 

deden ze door met Papier-maché ballen te beplakken 

en deze daarna te beschilderen. De resultaten waren 

geslaagd! Ze mogen trots zijn op het eindresultaat.  

 

Groetjes, 

 

Jaya en Dominique  

 

Hoi, Ik ben Bettina uit groep 8A en ik ga iets schrijven 

over de knutsellessen. Het was heel leuk omdat ik vaak 

thuis knutsel. Ik heb geleerd hoe je spetters moet ma-

ken met twee kwasten, die je op elkaar tikt. Ik heb een 

papier mache ballon gemaakt en dat rood geverfd. Het 

was eerst een Galaxy (ruimte met sterretjes), maar 

later niet meer. Ik heb de eerste letter van mijn naam 

met wol erop geplakt.  

 

Groetjes, Bettina, groep 8A 

 

  

 

 

 


