
  

 
 

18 november 2020 
 

AGENDA 
 

20 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

25 november   Schoenzetten in de onderwijsgroepen 

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  4 december   Sinterklaasviering 

11 december   Groep 8 voorlichting vuurwerk Haltewerk 

15 december   Voorstelling theater Stuiter 

17 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

17 december   Kerstviering op school van 17.00 tot 19.00 uur 

18 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij, start kerstvakantie 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

  4 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

  6 januari   Luizencontrole o.v. 

  8 januari   Groepen 5 t/m 8 voorstelling in de Grote Kerk Alkmaar 

18 januari   Start toetsweken 

26 januari   Start Tuinbouwbattle groep 8 

  1 februari    Studiedag, de onderwijsgroepen zijn vrij  

 

WIST U DAT….. 
 

• Deze week de 10-minutengesprekken zijn gestart 

• Vanaf groep 5 de kinderen deelnemen aan dit gesprek 

• Zij namelijk heel goed kunnen vertellen wat er goed en minder goed gaat 

• De kinderen ook goed kunnen vertellen wat zij nodig hebben 

• Zij op deze manier leren om steeds meer eigenaar te worden van hun ontwikkelingsproces 

• We iedereen hele goede gesprekken toewensen! 

• Vrijdag techniekochtend is voor de groepen 5 t/m 8.  

• Dit betekent dat de groepen 1 t/m 4 vrij zijn 

• De peuteropvang wel gewoon open is! 

• We de kinderen van de bovenbouw veel technisch plezier wensen! 

• Afgelopen vrijdagavond de school is versierd door een aantal leden van de 

oudercommissie 

• Zij dit werkelijk geweldig en coronaproof hebben gedaan! 

• De school er supergezellig uitziet! 

• Er op Social Schools een aantal foto’s van de versieringen zal worden geplaatst    

• U op deze wijze toch nog een beetje van de sfeer mee zult krijgen 

• We het heel fijn vinden dat deze OC-leden dat op hun vrije vrijdagavond wilden doen!!! 

• De speeltoestellen gisteren door de gemeente en de externe controleur van de leverancier 

zijn goedgekeurd 

• Een paar kinderen alvast een ‘testritje’ mochten maken met de kabelbaan 

• We alleen nog een paar dagen moeten wachten tot het beton bij het net (toren) is gehard 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


• We dan eindelijk van ons nieuwe schoolplein kunnen gaan genieten, met een hoofdletter 

G!  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

20 november Fenna, groep 2 

20 november Julian, groep 4 

22 november Tias, groep 3 

23 november Ensa, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Gescheiden/niet-samenwonende ouders 

Uit onze administratie blijkt dat niet alle gescheiden/niet-samenwonende ouders bij ons 

bekend zijn. Mocht dit bij u het geval zijn, wilt u dit dan doorgeven via 

mozaiek@tabijn.nl? Alvast bedankt! 

 

- Sinterklaasviering  

We zijn heel blij dat Sinterklaas afgelopen zaterdag weer in goede gezondheid in 

Nederland is aangekomen! Het was door corona wel even spannend natuurlijk, maar 

gelukkig is alles goed gegaan! 

We hopen dat Sinterklaas op 4 december een bezoek zal brengen aan ons kindcentrum. We 

zijn al druk in overleg met de planning-piet, omdat we het bezoek ook coronaproof moeten 

laten verlopen. Helaas betekent dit dat de Sint geen groots onthaal bij school zal krijgen en 

de kinderen om 8.30 eerst allemaal naar de klas zullen gaan. We zullen u natuurlijk wel 

met foto’s en filmpjes laten meegenieten van dit heerlijke festijn!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adreswijziging 

Wilt u een adreswijziging doorgeven aan de administratie of zelf in Social Schools 

aanpassen? In het laatste geval krijgt de administratie daar een melding van. 

 

KERSTINZAMELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Ook dit jaar doen we mee met de inzamelactie voor de voedselbank Langedijk. Juist in deze 

tijd is de inzamelingsactie van groot belang: het aantal mensen dat gebruik wil maken van de 

voedselbank loopt op, maar de acties bij de supermarkten liggen stil door corona. 

In de gang bij de hoofdingang zal vanaf maandag een aantal dozen staan waarin houdbare 

levensmiddelen ingezameld worden, zoals koffie, pasta, rijst, hagelslag e.d. In de bijlage leest 

u meer over deze actie. 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


 

U kunt de producten meegeven aan uw kind(eren), maar de producten mogen ook in de 

ochtend aan de leerkracht die dan op het plein aanwezig is overhandigd worden.  

We hopen dat er, juist in deze tijd, een enorme hoeveelheid levensmiddelen wordt 

ingezameld! Alvast bedankt! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

- Sleutelbos 

- Fietssleutel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


