
de TamTam  
Agenda 

De hele week: zeefdrukpro-

ject: Keti Koti 

Maandag 18 juni: 

Dinsdag 19 juni: 

Woensdag 20 juni: 

Groep 6 gaat naar de schooltuinen 

Donderdag 21 juni: 

Vrijdag 22 juni: 

Zeefdrukworkshop voor ouders 

(zie hiernaast) 

 

Let op: Van 25 tot 29 juni is de 

school gesloten. Dat is er voor 

het team de week waarin de 

toets resultaten worden inge-

voerd, de rapporten worden 

geschreven en er zijn vergade-

ringen. 
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Schonerwoerdstraat 3a, 1107 GA Amster-

dam.  Tel: 020 452 81 56; e-mail: di-
rectie@detamboerijn.nl: website:   

www.detamboerijn.com 

Zeefdrukproject Keti Koti 

 
Volgende week gaat het zeefdrukproject 

van start in verband met Keti Koti. Deze 

week heeft Elspeth Pikaar kinderen al laten 

zien wat het principe van zeefdrukken in-

houdt door letters af te drukken met een 

zeef. Eerst werden de letters gemaakt van 

papier en op een stuk doek gelegd en daar-

na ging de zeef er overheen en werd deze 

met inkt ingesmeerd. Het resultaat is dat de 

letters in wit te zien zijn en de achtergrond 

zwart is geworden. 

 

 

 

Bestellen foto’s 

 
De meeste ouders hebben hun be-

stelde foto’s binnen.  

Wij hebben met de fotograaf kun-

nen regelen dat de site de komende 

2 weken nog beschikbaar is voor 

het (na)bestellen van de foto's van 

uw kinderen.  

De laatste dag voor het bestel-

len van foto’s is 24 juni.  

Hoe bestel ik?  

Eerst naar: https://

besteluwschoolfoto.nl/ 

De inlogcode is:  

detamboerijn2018  

Dan vult u de code van uw kind 

in, mocht u die niet meer hebben 

dan ligt er bij de administratie een 

kopie. 

Ook zijn de druktechnieken van slaven uit 

Ghana besproken, die zogenaamde Adrinka 

symbolen gebruikten om hun gevoelens en 

wijsheid uit te drukken. Deze symbolen wor-

den gebruikt voor het Keti Koti zeefdrukpro-

ject. 

 

GYE NYAME is zo’n Adrinka symbool. Dit 

symbool betekent: Alleen voor God. 

 

 

 Zeefdrukworkshop, voor ouders ! 

Aantal deelnemers: max. 15, dus opgeven bij de 

administratie uiterlijk dinsdag 19 juni! Vol=vol 

Workshop 1: vrijdag 22 juni 12.00 – 14.00 Kennis-

maken met de zeefdruktechniek en een groepsont-

werp maken  

Workshop 2: dinsdag 3 juli   9.00 – 11.00 We zeef-

drukken het groepsontwerp in oplage: Een banier 

voor de school en een om mee naar huis te nemen.  

11.00: drankje drinken en opruimen  

12.00: met banier achter de Keti Koti optocht aan-

lopen 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

17  Shane Ramdhan (2007)    7B  

18  Frangkiskos Kotsiou (2008)   6C  

18  Jaraisa Lobato De Mesquita (2011)  3A  

19  Moësha Slijters (2006)    7A  

21  Cinderella Opoku (2006)    7C  

22  Gavrila Gota-Toudji (2008)   6C  

22  Ishaan Moennasing (2009)   5A  

 

 
 

 Symbolen 

 

Hallo, mijn naam is Miracle. Vandaag ga ik vertellen 

over symbolen. Ze zijn heel populair in Ghana en 

Ivoorkust. Over symbolen gesproken. Wat zijn sym-

bolen eigenlijk? Symbolen zijn betekenissen. 

 

Groetjes, Miracle, groep 4A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, mijn naam is Saniyah. Maandag is juf Noemi ge-

komen voor Bevoles en toen hadden wij symbolen 

gemaakt en daarna hebbe we een doek gemaakt met 

juf Elspeth. Het was super leuk! Volgende week gaan 

wij het zelf doen. Ik ben super benieuwd. Ik kan niet 

wachten tot we het gaan doen!. Maar het nog even.  

Groetjes van Saniyah, groep 4A. 

 

 VIERING VAN KETI KOTI 

Op 1 juli 2018 is het 155 jaar geleden, dat de slavernij in 

de toenmalige Nederlandse gebieden werd afgeschaft. 

Het is belangrijk dat wij daar bij stilstaan en dat wij het 

verleden niet vergeten. Net als vijf jaar geleden willen 

wij op de Tamboerijn aandacht schenken aan dit verle-

den. Dat doen wij door in de klassen aan onze leer-

lingen te vertellen over de slavernij en hoe uiteindelijk 

de ketenen werden gebroken. We laten ook op een 

creatieve manier zien wat vrijheid nu nog voor ons be-

tekent. De kinderen gaan prachtige zeefdrukken maken, 

begeleid door kunstenares Elspeth Pikaar. Deze doeken 

zullen in de school tentoongesteld worden. 1 juli valt dit 

jaar op een zondag, daarom vieren wij Keti Koti op 

dinsdag 3 juli. Op deze dag nodigen wij alle kinderen uit 

om naar school te komen in de traditionele kleren van 

de landen waar hun familie oorspronkelijk vandaan 

komt, waarmee zij zich nog sterk verbonden voelen en 

waarop zij trots zijn. Op deze dag houden we ‘s middags 

een feestelijke optocht, begeleid door muziek, door het 

winkelcentrum van Reigersbos. U komt toch ook kijken 

en het feest meevieren, het liefst in uw traditionele kle-

ding? 

 



Actie tijdens het buitenspeelspelen 

 

  

 

 

 


