
 

 

 

Nieuwsbrief De Tamboerijn, 22 september 2022 

Beste ouders, 

Komende week is er inloopweek. U kunt zelf uw kind naar haar/zijn eigen groep brengen.  

Oktober staat in het teken van het lezen en de Kinderboekenweek:  De leerlingen kunnen hun eigen 

boeken ruilen, voorlezen aan andere groepen, er komt een toneelstuk en nog veel meer, houdt uw 

Parro in de gaten.  

De Brede school-activiteiten verlopen meestal goed maar voor een paar workshops heel moeilijk. De 

docenten (aanbieders van de workshop) komen laat of het kan helemaal niet doorgaan. De organisatie 

van de Brede School is in handen van PPOZO, wij gaan in gesprek met hen en gaan ervan uit dat de 

volgende ronde beter verloopt. Onze contactpersoon voor vragen over de Brede School is meester 

Shelly, uw vragen kunt u aan hem mailen: s.meeuws@detamboerijn.nl. 

In deze nieuwsbrief staat veel sport-aanbod waarvoor wij uw speciale aandacht vragen. Het betreft 

aanbod buiten schooltijd. Ook Arna, onze ouderconsulente, heeft weer veel aanbod. U leest het 

allemaal in deze nieuwsbrief.  

Op dit moment leggen we ook de laatste hand aan de vernieuwde website van de Tamboerijn. Zodra 

deze online gaat zullen wij u een berichtje via de Parro sturen. Dat zal in elk geval voor de 

herfstvakantie gebeuren.  

Met kouder weer in aantocht gaan we weer meer binnen zitten en zitten we dichter op elkaar.  Voor 

ons is dat spannend wat betreft Covid-19. Als team vragen wij aan u ouders om extra op te letten bij 

verkoudheden. U kunt nog steeds zelftesten ophalen bij de administratie van de school.  

Wij wensen u een goed weekend.  

 

Met vriendelijke groet, Martine Nieuwstad en José Bijl   

 
 
 



Activiteiten aankomende periode 

23 september   Vrijdag   Schoolwerkdag, school is gesloten. 

26 september 

t/m 5 oktober 

maandag Leerlingen kunnen boeken die zij willen ruilen meenemen 

naar school. Zie bericht in de Parro en deze Nieuwsbrief. 

26 t/m 30 

september 

Hele week INLOOP WEEK, u kunt uw kind deze week naar het 

klaslokaal brengen 

27 september dinsdag 9:00-11:00 Ouderkamer, Ouderbijeenkomst (koffie). 

30 september vrijdag Toneelvoorstelling in de speelzaal, “Meneer B. graaft een 

gat”.  

3 oktober maandag Medezeggenschapsraad 

5 oktober woensdag  14.15 en 15.00 uur: Ruilbeurs boeken, voor ouders ook 

open.  

6 oktober donderdag Groepen 7 en 8 Sportdag (Olympisch Stadion) 

7 oktober vrijdag Groepen 6/7 en groepen 7 Les online veiligheid (SnAppje) 

10 t/m 14 

oktober 

Hele week Groepen 7 gaan op Schoolkamp: Zandkamp in Ermelo. 

10 t/m 14 

oktober 

Hele week Gi-Ga groen excursies voor verschillende groepen.  

11 oktober dinsdag 9.00-10.00 Ouderkamer: Ouderbijeenkomst  

12 oktober woensdag 13.00 uur Leerlingenraad 

17 t/m 21 

oktober 

Hele week Herfstvakantie, de school is gesloten.  

25 oktober dinsdag OBA bezoek, groepen 8b en 7b 

9:00-11:00 Ouderkamer, Ouderbijeenkomst (koffie) 

26 oktober woensdag 10.00-12.00 dag van de Voorschool , open voor 

geïnteresseerde ouders.  

28 oktober vrijdag Sportdag Gaasperdamhal, groepen 4  

 
 
  

 

 

 

 

 

 



Boeken-ruil-beurs Tamboerijn 5 oktober van 13.30 uur tot 15.00 uur 

 

Wat is de boekenbeurs? 

De boekenbeurs is een RUILBEURS. De leerlingen nemen één of meerdere boeken mee van 

huis. Vanaf maandag 26 september kunnen kinderen boeken meenemen van huis.  

Op 5 oktober kunnen de leerlingen in hun eigen bouw een boek uitkiezen om mee naar huis te 

nemen, één voor elk boek dat ze zelf mee naar school hebben genomen. De leerkrachten 

houden voor hun leerlingen bij dat dit goed verloopt.  

Boeken die overblijven, gaan terug naar de kinderen die ze hebben meegenomen.  

Welke boeken kunnen worden meegenomen? 

De boeken die kinderen van huis meenemen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: 

• Ze moeten onbeschadigd zijn; dit geldt ook voor strips. 

• Ze moeten vanaf het jaar 2006 zijn, omdat de spelling toen voor het laatst herzien is.  

• Het moet natuurlijk om kinderboeken gaan. 

 

 Verslag ouderbijeenkomst Qpido, 20 september 

 

De bijeenkomst voor ouders over Sexting en Grooming onder kinderen/jongeren, was 

leerzaam. De medewerkers van Qpido hebben verteld wat zij in de klassen (6-7-8) aan 

voorlichting geven aan de kinderen. Het biedt een mooi handvat om er ook thuis over te praten 

met elkaar. Ook de uitwisseling tussen ouders onderling is heel zinvol: hóe gaan andere ouders 

thuis met een bepaald onderwerp om...? Kon u er niet bij zijn? 

Kijk op de website www.qpido.nl  voor informatie of neem contact met hen op als u vragen of 

zorgen heeft. 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

 

Vanwege de enorme stijging van prijzen voor ons levensonderhoud, zal het Jeugdfonds voor 

sport en cultuur soepeler zijn met het beoordelen van aanvragen voor kinderen. Oók als u 

geen stadspas heeft! Dus wil uw kind graag sporten of juist naar dans- of tekenles ..... , maar 

kunt u de contributie niet meer betalen? U kunt dan zeker een bijdrage van het Jeugdfonds 

krijgen. 

Hoe?? 

-via het BUURTTEAM in uw buurt  

-via de ouderconsulent van school (Arna van den Bos- 06-23099-081) 

http://www.qpido.nl/


-via SINA - www.stichtingsina.nl  (hier kunt u zelf een aanvraag doen) 

 

 

Stichting samen is niet Alleen 

| Armoedebestrijding in 

Amsterdam 

Wist u dat maar liefst 1 op de 5 mensen in 

Amsterdam in armoede leeft? Stichting 

Samen is niet alleen maakt zich sterk voor 

Armoedebestrijding in Amsterdam 

www.stichtingsina.nl 

 
 

Pak je kans - hulp bij schoolkosten  

 

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of 
omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor 
uw kinderen. 

Scholierenvergoeding 
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook 
gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen 
en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles. 

Gratis laptop of tablet Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. 
U vindt alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op de website: kijk op: 
www.amsterdam.nl/pakjekans. 

Als u niet weet wie u kan helpen met aanvragen, ga dan naar Arna van den Bos, de ouderconsulente. 
a.vandenbos@detamboerijn.nl 
 

Op naar de sport in de buurt, nog tot 25 september! Kijk op www.zuidoostbeweegt.nl  

 

Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 september 2022 zijn er door de hele stad sportactiviteiten. 

Kijk voor meer informatie op www.zuidoostbeweegt.nl. Dat is dè website voor bewoners van Zuidoost 

om op de hoogte te blijven van het lokaal sportaanbod. Hier vindt u ook de sportagenda, overzicht van 

sportaanbieders, sportnieuws en contactgegevens van het Sportloket. Deel deze website in uw 

omgeving via mail. 

http://www.stichtingsina.nl/
http://www.stichtingsina.nl/
http://www.stichtingsina.nl/
http://www.stichtingsina.nl/
http://www.stichtingsina.nl/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
mailto:a.vandenbos@detamboerijn.nl
http://www.zuidoostbeweegt.nl/
http://www.stichtingsina.nl/


 

 

Laag inkomen? Stadspas en laptop. 

 

Heeft u een laag inkomen (en weinig spaargeld), dan komt u misschien in aanmerking voor een 

stadspas. Heeft uw kind een stadspas en is hij/zij 10 jaar of ouder, dan kunt u een gratis laptop 

aanvragen. Heeft u geen recht op een stadspas, maar komt u financieel niet meer rond? Ga dan naar 

het BUURTTEAM - Gaasperdam - Rossumplein 11  (tegenover de Vomar in winkelcentrum Reigersbos) 

 

Lessen voor ouders / Lessons for parents : Taal & Ouderbetrokkenheid 

 
Wilt u meer oefenen met de Nederlandse taal? Do you want to practice your Dutch language? 

Wilt u meer weten over de school? Do you want to learn more about our schoolsystem? 

Wilt u leren wat u thuis kunt doen om uw kind te ondersteunen? Do you want to learn what you can 
do at home to support your child? 

In oktober gaan we weer een nieuwe groep starten voor de lessen Taal & Ouderbetrokkenheid. 

We will start a new group in October. 

Interesse? Neem contact op met: Arna van den Bos 0623099081,  a.vandenbos@detamboerijn.nl 

 

Risicovol spelen voor kinderen tussen de 1 en 4 jaar. 
 

Heb je het gevoel dat je kind nog wat moeite heeft met het inschatten van gevaar? Oefen nieuwe 

dingen en risicovolle situaties dan stap voor stap. Dat vergroot het zelfvertrouwen van je kind zonder 

veel gevaar. Bijvoorbeeld: “je mag tot die onderste tak proberen te klimmen en dan gaan we kijken of 

je ook zelf goed naar beneden kunt komen.” U kunt samen komen spelen! 

Elke woensdag van 9.00 tot 10.00 uur 

In de gymzaal bij de Tamboerijn 

Voor kinderen van 1 t/m 4 jaar. 

U kunt zich aanmelden bij sgarett@teamsportservice.nl (Stephan Garret).  

 

 

mailto:a.vandenbos@detamboerijn.nl
mailto:sgarett@teamsportservice.nl


 


	Scholierenvergoeding
	Gratis laptop of tablet Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen.

