de TamTam
Algemene informatieavond
dinsdag 18 september 2018
Informatie over de klas en
informatie over de school.
Meer informatie over de
school
Het komende jaar streven wij
naar meer themabijeenkomsten
over schoolonderwerpen. Vlak
voor de zomervakantie hebben
wij aan u, ouders, gevraagd over
welke onderwerpen informatie
gewenst is. In het schema hiernaast ziet u de lijst >>>>>>>
De eerste drie thema’s
De leerkrachten houden twee
keer de informatieronde in klas:
om 18:00 uur en om 19:00 uur.
De themabijeenkomst begint om
18:00 uur.
Als u naar een themabijeenkomst gaat kunt u om 19:00
uur naar de informatiebijeenkomst in de groep van uw
kind gaan.
Tot dinsdag!
Martine en José

Agenda

14 september2018, # nr. 2
Maandag 17 september:
Zwemmen groep 5

Themabijeenkomsten 2018-2019
De beleidspunten in het komend schooljaar.
De renovatie van de school en de asbestsanering.
Gezonde levensstijl & beweging in school

18 september 18:00 (in de speelzaal)
18 september 18:00 (in de hal 1e
verdieping)
18 september 18:00 (in de personeelskamer)

Sociale media en privacy-beleid
Van Voorschool tot voortgezet onderwijs: het
onderwijssysteem in Nederland.
Pestprotocol en andere protocollen (medisch
e.d.)
Het rapport
Klachten of zorgen, hoe werkt dat binnen de
school?
Extra zorg wat betekent dat?
Andere onderwerpen: Bijles/
huiswerkbegeleiding/computer programma’s/
muziek, video en filmpjes/ wie zitten in de MR

Start fotoproject
Dinsdag 18 september:
18:00-20:00 Algemene informatieavond
Woensdag 19 september:
Buitenles schooltuinen groep 7

Alvast noteren
24 september start van de Brede school
1 oktober studiedag. De school is gesloten, maar het schoolzwemmen gaat
door.

Brede school inschrijvingen
Omdat het online inschrijven voor de brede school in de afgelopen week bij veel
ouders niet goed werkte, kunt u maandag nog bij de receptie een inschrijfformulier
halen en alsnog op papier inschrijven. Alle inschrijvingen die maandag nog binnenkomen worden behandeld.
Groet,
Michiel Knotnerus

Schonerwoerdstraat 3A
1107 EZ Amsterdam Zuidoost
Tel:

020 452 81 56

e-mail:

directie@detamboerijn.nl

website: www.detamboerijn.nl

Volgende week start op de Tamboerijn het project
“vriendschap”. Voor dit project komen twee professionele fotografen met de kinderen werken. Er worden
drie lessen gegeven rondom dit thema. In de tweede les
gaande kinderen buiten op zoek naar dingen die volgens
hen te maken hebben met dit onderwerp en maken er
foto’s van. Na de herfstvakantie volgt er een expositie in
de school van de werken. Daarna worden de drie origineelste series gekozen door een jury. Deze drie fotoseries zullen vanaf de tweede week van november in de
bibliotheek Reigersbos tentoon worden gesteld. Wij
wensen alle leerlingen veel plezier met fotograferen!!

Verjaardagen
September
Door een fout zijn in de vorige Tamtam zijn de jarigen
van begin augustus vermeld in plaats van de jarigen van
begin september.
Excuses daarvoor en natuurlijk nog van harte gefeliciteerd voor de jarigen van begin september. Ook de jarigen van de komende week van harte gefeliciteerd met
hun verjaardag!!

Verjaardagen

Verjaardagen

Fotografielessen

September

September
Dag Naam

Groep

Dag Naam

Groep

1

Felicity Koorndijk (2007)

7B

10

Jemeralda Ceder (2009)

5A

2

Amira Lahlou (2007)

8A

10

Tanicha Hunte (2008)

7A

2

Tony Spaans (2012)

3B

10

Ihsaan Mohammad (2009)

6B

3

Brinju Gurung (2014)

1/2B

11

Chardayne Liefeld (2011)

4A

3

Cassandra Sekyere (2012)

3A

11

Dieudonnée Pinas (2013)

1/2B

5

Jaida El Masri (2008)

7B

12

Blessing Palmer (2009)

5A

5

Deshavainy Ignacio (2009)

6B

12

Donny Schuiling (2008)

7B

5

Shifrah Luwedde (2009)

5B

13

Mehdi Danoun (2010)

5B

6

Chevanny Boldewijn (2007)

7B

6

Sergio Guanin Mendieta (2011)

3A

7

Ameerah Troenosemito (2012)

3B

15

Djesarinio Nelstein (2006)

8C

8

Rayano Lamp (2010)

4A

15

Fatih Sener (2008)

7B

8

Arturo Ndiaye Geerman (2007)

7A

16

Naina (Nenna) Singh (2007)

7A

9

Jesseline Amaning (2010)

5C

17

Saisha Gobind (2012)

3C

9

Skyler Birtick (2013)

1/2D

17

Kherlene Pingul (2008)

6B

9

Chayelle Blijleven (2008)

7A

18

Shyron Poepon (2010)

5C

9

Avishkar Chedi (2009)

6A

18

Ameerah Shamlal (2010)

5A

9

Gregory Niekoop (2012)

3C

19

Victor Guanin Mendieta (2009)

5C

De eerste zwemles

Hallo, mijn naam is Saniyah. Ik vind zwemmen best leuk. We zijn gisteren begonnen
met de eerste les. Ze gingen kijken wie kon drijven en zwemmen. En we hebben ook
eigen dieren voor bij welke groep je hoort. Ik heb het dier panda. Ik ben benieuwd
naar de volgende les. We hebben elke keer een andere leraar. Maar ja…...Groetjes,
Saniyah 5A.

De eerste zwemles (vervolg)

Hallo, mijn naam is Rochanda. Mijn verhaal gaat over zwemmen en ik vond
de eerste keer heel leuk. Maar aan de andere kant vond ik het niet zo leuk
omdat toen ik op mijn rug moest kreeg ik water in mijn neus. Dat kwam
doordat iemand naast mij aan het zwemmen was. Ik dacht dat het een heel
groot zwembad was, maar zw hadden alleen een groot en klein bad. Groetjes, Rochando, 5A.

Ik vond het leuk dat we met ons hoofd zo lang mogelijk in het water moesten. Ik heb leren drijven en veel plezier. Chanté, groep 5A.

Hallo, ik ben Emilia. En ik ging met mijn hele klas naar zwemles en het was heel leuk.
En sommige kinderen vonden het eng. Dus ze gingen in een hele kleine zwemplek
voor babies. Het was ook een beetje leuk in het kleine badje. En we moesten met
ons hoofd in het water. En toen moesten we in het diepe water. En toen moesten
we in het diepe water. Maar alle kinderen waren groter dan het water. En alle kinderen vonden het leuk. Groetjes, Emilia.

Hallo, mijn naam is Sophie. In groep 5A gaan wij elke maandag schoolzwemmen. Dus
dat was superleuk. En ik vond het spannend om naar groep 5A te gaan. Groetjes,
groep 5A, Sophie.

Hallo, ik ben Azmeer. Ik ga het over mijn zwemactiviteit hebben. Maandag
10 september ben ik voor het eerst met de school en de hele klas naar
schoolzwemmen geweest in het Bijlmersportbad. Het was heel leuk. Ik heb
een plaatje van een schildpad. Ik hoor in het groepje schildpad thuis. In mijn
groepje zitten 5 kinderen. Het zwemmen heb ik als leuk en gezellig ervaren.
Groetjes van Azmeer, groep 5.

Het thema eten en drinken in de onderbouw

