
de TamTam  
Agenda 

De schooltandarts is aanwezig deze week  

Maandag 11 juni: 

De groepen 4, 5,6 en 7 maken kennis 

met de techniek van het zeefdrukken. 

Dinsdag 12 juni: 

 

Woensdag 13 juni: 

Groep 6 schooltuinen  

Klassenouders 9.00  

Donderdag 14 juni: 

 

Vrijdag 15 juni: 
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Jeugdtandverzorging 
 
 
We zijn weer voor een aantal weken op be-
zoek bij de Tamboerijn. Ditmaal zitten we in 
een kantoorruimte op de 1e verdieping in 
het schoolgebouw. Uw kind is van harte 
welkom bij de Jeugdtandverzorging Amster-
dam. Let wel: de zorgverzekering vergoed 
maar één tandarts. Mocht uw kind een an-
dere tandarts bezoeken, laat het ons we-
ten! 
 
We horen dat veel gezinnen lekker sportief 
en gezond bezig zijn. Daar worden we blij 
van! Ons advies is om veel water te drinken, 
vooral met dit mooie weer. Dat is goed voor 
je lichaam en goed voor je gebit. Ga je een 
dagje op pad, neem dan ook een leuke wa-
terfles mee, die kan je steeds weer opnieuw 
vullen met water. Zo zorgen we ook goed 
voor het milieu! 
  
Mocht je vragen hebben, loop gerust na 
schooltijd bij ons langs.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Angelica, Marc, Zeynep en Inez 
 
 

Welkom nieuwe leerkrachten van 

groep 4B! 
 

Beste ouders,  

Juf Sharety en Juf Daniek zijn de nieuwe 

leerkrachten van groep 4.  

Wij nemen de groep van meester Yoeri 

over.  

Juf Sharety kunnen jullie kennen. Zij heeft 

een aantal jaren terug stage gelopen bij de 

kleuters.  

Juf Daniek kunnen jullie herkennen van 

groep 6.  

Wij hebben er samen zin in om er een goed 

einde van het jaar van te maken.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid juf Maria (3c) 
 
Deze week is juf Maria voor het laatst 
in groep 3. Vanaf volgende week 
werkt zij op een andere school. Pascal 
van Dijk zal de komende weken voor 
de groep staan. Wij bedanken haar 
voor haar inzet en betrokkenheid bij 
de leerlingen van groep 3c. 
 
Team en leerlingen van De Tamboerijn 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

9  Miriño Volney (2010)    4A  

10  Deshaun Berggraaf (2010)    4B  

10  Malyka Mohammad (2008)    6A  

10  Michael Nsiah (2011)    1/2A  

11 Ger-Dé Cooman (2008)    6A  

11  Queen Sheba Pimpong (2011)   3B  

12  Tyshairo Kaasbergen (2010)   4C  

13  Azmeer Abdulkadir (2009)    4A  

14  Jaylen Notopawiro (2011)    3B  

14  Destin Rusland (2009)    5B  

15  Yoahn Lagramada (2012)    1/2D  

 

 
 

Bezoek aan het van Gogh museum  

Beste ouders, 

Het warme weer doet veel ouders besluiten 

om ijsjes uit te delen op school.  Dat is een 

lief gebaar maar ook ijs is (koud) snoep. Ver-

der, wij hebben geen grote vriezer, dus de 

ijsjes kunnen wij niet bewaren. Als uw kind 

jarig is dan is waterijs een mooie traktatie. 

Ons verzoek is om dat met de leerkracht te 

bespreken en te vragen wanneer u ze kunt 

langsbrengen. Lief bedoelde extraatjes zijn 

niet de bedoeling. De kinderen krijgen dan 

teveel suikers binnen en dat is niet goed 

voor de gezondheid en het gebit. 

Dus helaas: geen ijsjes mee naar school! 

 

Warm weer op het speelplein  



De onderbouw was deze week naar Artis 

 

 

  


