
 

 

 

Nieuwsbrief De Tamboerijn, 28 oktober 2022  

 

Beste ouders,  

Hierbij een nieuwsbrief waarin wij vooral vooruitkijken naar de komende weken vol activiteiten. 

Volgende week is er weer inloopweek. Wij hopen u dan weer even in de school te zien bij de klas van 

uw kind.  De weken daarna is het moment waarop de leerkrachten de ouder-kind-gesprekken voeren, 

via de Parro ontvangt u hier een uitnodiging over volgende week.  

Wij wensen u een goed weekend toe, 

 

Met vriendelijke groet, Martine Nieuwstad en José Bijl   

 

 

  



activiteiten 

Hele week:  
31-10 t/m 4 november 

Inloop-week, u kunt uw kind naar het lokaal brengen. Heeft uw 
kind gym het eerste uur? Neem dan een kijkje in de gymzaal! 

maandag 31-10 Groep 7A –OBA bezoek Schatgraven (10.00-10.45) 
Groep 8A - OBA bezoek Schatgraven (11:15-12:00)                            

dinsdag 01-11 Groep 1/2E - Excursie Gi-Ga Groen (9:00-10:30) 
Groep 1/2A - Excursie Gi-Ga Groen (10:45-12:15) 
Groep 3B - Excursie Gi-Ga Groen (12:30-13:45) 
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 (zie nieuwsbrief) 
 

woensdag 02-11 De groepen 1-2 -de Voorleesmarathon in het stadsdeelkantoor. 
De kinderen worden gebracht en gehaald met de bus. 

donderdag 03-11 Groep 5B - Excursie Gi-Ga Groen (9:00-10:30) 
Groep 2/3- Excursie Gi-Ga Groen (10:45-12:15) 
Groep 6B - OBA bezoek Schatgraven (10:00-10:45)                          
Groep 6A - 11.15-12.00 OBA bezoek Schatgraven (11:15-12:00) 
 

vrijdag 04-11 Heeft u zich ingeschreven voor het ouder-kind-gesprek?  
Groep 6/7 - Bezoek aan de Hortus (10.00-11.40) 

dinsdag 08-11 Ouderbijeenkomst in de ouderkamer met Arna van den Bos, 
ouderkamer:  9:00-10:00 

woensdag 09-11 Groep 8A - Bezoek aan de Hortus (10:00-11:40) 

vrijdag 11-11 Groep 4A & 4B - Bezoek aan de Hermitage (9:00-12:00 /met OV) 
Groep 7A - Bezoek aan de Hortus (10:00-11:40) 

maandag 14-11 Groep 6B - Bezoek aan de Hortus (10:00-11:40) 

dinsdag 15-11 Groep 6A - Bezoek aan de Hortus (10:00-11:40) 
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 

woensdag 16-11 Groep 8B - Bezoek aan de Hortus (10:00-11:40) 

donderdag 17-11 Groep 5A & 5B - Bezoek aan de Hermitage (9:00-12:00 /met OV) 
Groep 3A & 3B - Junior Campus (10:00-11:00) 
Groep 2/3 & 6/7 - Junior Campus (11:15-12:15) 

vrijdag 18-11 Groep 7B - Bezoek aan de Hortus (10:00-11:40) 
Groep 6A & 6B - Junior Campus (12:00-13:00) 
Groep 7A & 7B - Junior Campus (13:00-14:00) 

maandag 21-11 Studiedag – de leerlingen zijn vandaag vrij 

dinsdag 22-11 Groep 6A & 6B - Bezoek aan de Hermitage (9:00-12:00/ met OV) 
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 

woensdag 23-11 VOORLEESWEDSTRIJD op de Tamboerijn 

 

 



De Nationale voorleeswedstrijd gaat weer van start! 

 

Op 23 november wordt op onze school de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. Het is de start van 

de Nationale Voorleeswedstrijd die elk schooljaar door Stichting Lezen wordt georganiseerd voor alle 

basisscholen in Nederland. Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zelf lezen, 

samen lezen en natuurlijk ook voorlezen. De voorleeswedstrijd is spannend, kinderen leren veel van 

elkaar en de kinderen in het publiek zijn altijd erg enthousiast. 

Er is een wedstrijd voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 en een wedstrijd voor groep 6, 7 en 8. De 

jurering gebeurt door een panel van volwassenen en kinderen. De namen van de winnaars worden op 

Parro bekendgemaakt. 

De winnaar 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. Natuurlijk zijn al 

deze wedstrijden leuk en spannend, maar het belangrijkste is en blijft: lekker lezen! 

  
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur kan bijdragen aan de contributie van club 

 

Wanneer uw kind op een sportclub wil, of op zwemles gaat of iets cultureels wil doen zoals dansles, 

zangles, muziekles, theater etc. Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur bijdragen aan de contributie. 

Op school vindt u een formulier bij de balie. Dit formulier kan worden ingevuld en afgegeven bij Shelly 

Meeuws (gym) of Arna van den Bos (ouderconsulente) 

 

Activiteiten ouderlokaal de Tamboerijn 

 
Dinsdagochtend 1 nov. is er een informatiebijeenkomst voor ouders over het Project "de 
Keukentafel". 
Hierbij worden kinderen, maar ook de ouders, spelenderwijs ondersteund door een student 
van de Hogeschool van Amsterdam. Dit is voor kinderen van groep 3 t/m 6. 
Wilt u meer weten hierover? Kom dinsdagochtend 1 nov. naar het ouderlokaal op school : 
8.45 - 10.00 uur. 
Kunt u niet komen? Neem dan contact op met Arna van den Bos, 06-23099081 / 
a.vandenbos@detamboerijn.nl 
 
dinsdag 8 nov : informatiebijeenkomst voor ouders van de Voorschool en gr 1-2. Met als 
thema: "wat leert mij n kind op school en wat kan ik als ouder thuis doen?"  



dinsdag 15 nov : informatiebijeenkomst voor ouders gr 3 t/m 8 "hoe kan ik mijn kind helpen 
met huiswerk maken thuis?" en alle andere vragen over wat je als ouder thuis kunt doen om 
je kind te ondersteunen. 
dinsdag 22 nov: informatiebijeenkomst over (financiële) hulp aan ouders vanuit de 
gemeente Amsterdam. 
Alle bijeenkomsten zijn vanaf 8.45 uur tot 10.00 uur. 
 

Activiteiten in de buurt 

 

 


