
 

 

 

Nieuwsbrief De Tamboerijn, 24 november 2022  

Beste ouders,   

Afgelopen woensdag was de voorleeswedstrijd op school. In deze nieuwsbrief ziet u wie de winnares is 

geworden. Inmiddels komt 5 december eraan.  

Zit uw kind in groep 5/8 dan zal er thuis gewerkt worden aan een surprise. Heeft u tips nodig of vragen 

over het maken van een surprise? Dan kunt u bij ons terecht! Op woensdag, donderdag of vrijdag 

tussen 8.30 en 8.45 uur kunt u vragen stellen bij juf Amel in het Bevo-lokaal.  

Vanaf volgende week is er een nieuwe ouder-kind adviseur. Zij heet Iris Vos en zij is aanstaande 

woensdag om 8.30 ook bij de schooldeur voor kennismaking. In deze nieuwsbrief staat meer over de 

tijden waarop zij op school is.  

 Van 5 tot 9 december is het inloopweek op school. U kunt uw kind in zijn/haar lokaal brengen. Heeft 

uw kind het eerste uur gym, dan kunt u even de gymzaal inlopen. 

Vanaf 12 december start de inzameling voor de Voedselbank, hierover leest u ook in deze nieuwsbrief.  

Wij wensen u alvast een goed weekend toe, 

Met vriendelijke groet, Martine Nieuwstad en José Bijl   

 

 

  



 

 

activiteiten 

Donderdag 24-11 Groep 3A&3B –Junior Campus (9:00-10:00) 

Groep 2/3&6/7 – Junior Campus (11:15-12:15)                          

Vrijdag 25-11 Groep 6A&6B – Junior Campus (12:00-13:00) 

Groep 7A&7B – Junior Campus (13:00-14:00) 

Dinsdag 29-11 Groep 4A&4B – Junior Campus (9:00-10:00) 

Groep 5A&5B – Junior Campus (10:00-11:00) 

 

9:00-10:00 Ouderbijeenkomst in de ouderkamer met Arna 

van den Bos 

Donderdag 01-12 Groep 3A&3B – Junior Campus (10:00-11:00) 

Groep 2/3&6/7 – Junior Campus (11:00-12:00) 

Vrijdag 02-12 Groep 6A&6B – Junior Campus (12:00-13:00) 

Groep 7A&7B- Junior Campus (13:00-14:00) 

Hele week :   

05-12 t/m 09-12 

 Inloopweek, u kunt uw kind naar het lokaal brengen. 

Heeft uw kind gym het eerste uur? Neem dan een kijkje 

in de gymzaal! 

Maandag 05-12 Sinterklaasfeest kinderen om 12:00 uur vrij 

Dinsdag 06-12 Groep 8B – OBA bezoek Schatgraven (10:00-10:45) 

Groep 7B – OBA bezoek Schatgraven (11:15-12:00) 

Groep 4A&4B – Junior Campus (9:00-10:00) 

Groep 5A&5B – Junior Campus (10:00-11:00) 

 

Ouderbijeenkomst in de ouderkamer met Arna van den 

Bos, Ouderkamer: 9:00-10:00 

Donderdag 08-12 Groep 3A&3B – Junior Campus (10:00-11:00) 

Groep 2/3&6/7 – Junior Campus (11:15-12:15) 

Vrijdag 09-12 Groep 6A&6B – Junior Campus (12:00-13:00) 

Groep 7A&7B – Junior Campus (13:00-14:00) 

Maandag 12-12 Groep 7A – OBA bezoek Schatgraven (10:00-10:45) 

Groep 8A – OBA bezoek Schatgraven (11:15-12:00) 

START INZAMELEN VOEDSELBANK 

Dinsdag 13-12 Groep 6/7 – OBA bezoek Schatgraven (10:00-10:45) 

Groep 5B – OBA bezoek Schatgraven (11:15-12:00) 

 

Ouderbijeenkomst in de ouderkamer met Arna van den 

Bos, 

Ouderkamer: 9:00-10:00 

Donderdag 15-12 Groep 6B – OBA bezoek Schatgraven (10:00-10:45) 

Groep 6A – OBA bezoek Schatgraven (11:15-12:00) 

Dinsdag 20-12 Groepen 5A&5B- GEEN schoolzwemmen 

 

Ouderbijeenkomst in de ouderkamer met Arna van den 

Bos, Ouderkamer: 9:00-10:00 



Woensdag  21-12 Vrolijke-Foute-kerst-truiendag 

LAATSTE DAG INZAMELING VOEDSELBANK 

  

Donderdag 22-12 School uit om 12:00 uur,  Kerstdiner van 17.30 tot 19.15 

uur. 

Vrijdag 23-12 Studiedag – de leerlingen zijn vandaag vrij 

Kerstvakantie: t/m 6 januari 2023 

 

                                                                      

De voorleeswedstrijd groot succes! 

Op woensdag 23 november werd de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. Het is de start van de 

Nationale Voorleeswedstrijd. De voorleeswedstrijd was spannend, de deelnemende kinderen hadden 

boeiende boeken gekozen en het publiek was aandachtig en super enthousiast. De winnaar van de 

eerste plaats van de voorleeswedstrijd uit de bovenbouw gaat door naar de volgende ronde, de finale 

van Amsterdam. Er zijn ook nog provinciale finales en tenslotte de landelijke finale. 

De winnaars van de middenbouw zijn: 

Chelsea (5a) 3e plaats, Nimrat (5b) 1e plaats, Xievenne (4b) 2e plaats. 

 

De winnaars van de bovenbouw zijn: 

Ameerah 7b (2e plaats), Valerie uit 8a (1e plaats), Candy 6a (3e plaats). 

 

 



  

Kerstdiner 22 december van 17:30 tot 19:15 uur 

 

Dit jaar is er weer een echt kerstdiner. Via de leerkracht hoort u meer over de organisatie. De kinderen 

zijn op 22 december om 12.00 vrij en worden om 17.30 weer op school verwacht voor het diner. Om 

19.15 kunt u uw kind in de school ophalen. 

 

Ouder Kind Team -Reigersbos-elke dinsdag van 12.00 tot 15.00 in school. 

 

Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u terecht 

bij de ouder- en kindadviseur, de jeugdarts of  de jeugd-verpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. 

Zij zijn onafhankelijk van school. Vragen kunnen gaan over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, 

druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Loop eens 

binnen bij ouder- en kindadviseur Iris Vos, of maak een afspraak op school.  Samen kijkt u dan wat er 

speelt en wat bij u past.  

 

Iris Vos is vanaf volgende week uw nieuwe Ouder- en kindadviseur van  het Ouder-en Kindteam.  Zij is 

te bereiken van maandag tot en met donderdag via de telefoon: 06-28505981 of via de mail: 

i.vos@oktamsterdam.nl 

 

Inzameling Voedselbank 12 december tot en met 21 december. 

In december houden we weer een inzameling voor de Voedselbank. De Voedselbank probeert iedere 

week 1600 huishoudens van gezond en gevarieerd voedsel te voorzien.  Elk jaar is het heel belangrijk 

dat zij een goede voorraad houdbaar voedsel ophalen, maar dit jaar is uw hulp extra welkom.  U 

helpt enorm met: zonnebloemolie, ontbijtgranen (cruesli, cornflakes, etc.), thee, broodbeleg (jam, 

pindakaas, stroop, etc.), soep in blik of zak, pastasaus, vlees of vis in blik, groente of fruit in blik of 

glas, houdbare melk. HARTELIJK DANK VOOR UW HULP! 

Activiteiten in de buurt 

 
 



 


