
  

 
 

6 april 2022 
 

AGENDA 
 

  7 april   Muziek Inspiratielessen 

 8 april    Groep 1-2A naar de kinderboerderij 

12 april   Groepen 7 en 8 Museumbezoek Amsterdam 

13 april   Paasviering 

14 april    Studiedag Tabijnbreed, gehele kindcentrum gesloten 

15 april   Goede Vrijdag, gehele kindcentrum gesloten 

16 april   Scholenhandbaltoernooi 

18 april   Tweede Paasdag, gehele kindcentrum gesloten 

19 april   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

20 april   Groep 1-2B en C naar de kinderboerderij (ieder aparte tijd) 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Inspiratielessen 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

  8 mei    Moederdag 

10 mei    Groepen 7 en 8 gastles Split the Risk (afleiding in het verkeer) 

11 mei    Hoofdluiscontrole 

12 mei    Muziek Inspiratielessen  

13 mei    Leerlingenraadvergadering 

19 mei    Praktisch fietsexamen groep 7 

23 mei    Groep 8 voorlichting Leerrecht 

24 en 25 mei   Schoolfotograaf 

25 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

26 mei    Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum gesloten 

27 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij, opvang open. 

30 mei    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

   1 juni   Groepen 3 en 4 schoolreisje 

   3 juni   Groepen 5 t/m 8 techniekochtend 

   6 juni   Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum gesloten 

   7 juni   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

   9 juni   Muziek Inspiratielessen 

 

WIST U DAT….. 
 

• Afgelopen vrijdag  de activiteitenmiddag voor de groepen 5 t/m 8 is geweest 

• Er heel erg veel leuke activiteiten werden georganiseerd 

• Van ‘smores’ maken boven een kampvuur tot paasei-borduren 

• We blij zijn met zoveel ouders/verzorgers die een workshop/activiteit kwamen leiden  

• U ertoe heeft bijgedragen dat deze middag ontzettend gezellig en leerzaam was! 

• Er helaas nog geen vrijwilligers zijn die de avondvierdaagse willen coördineren 

• Dit heel jammer is!! 

• We hopen dat zich alsnog 2 personen aan zullen melden 

• U zich kunt opgeven door te mailen naar moziek@tabijn.nl  
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JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

7 april Nienke, groep 2  

7 april Quintijn, groep 4 

8 april Scott, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Denzel in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons Denzel! 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Moeder vraagt aan peuter waar juf Kasja is (ze was ziek). Peuter: “Die werkt 

tegenwoordig”.  

- Twee leerlingen staan de inschrijfbladen van de activiteitenmiddag te bekijken. “Huh, 

borduren? Wat is dat?” De ander reageert: “Dat is iets met een boor”. 

- Peuterlogica: als je een baby bent, komt er een botsing in jouw babyhart en dan krijg je een 

baby’tje. 

- Als juf de peutergroep binnenkomt met paastakken, reageert een peuter: “Wat een mooie 

kerstboom!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 
 

Kindcentrum-orkest 

Vanaf 7 april start ons eigen kindcentrum-orkest met 

oefenen! Onder de geweldige begeleiding van Betty 

Bakker zal vanaf 15.30-16.00 uur geoefend worden. 

Speel je een instrument en wil je ook in dit 

fantastische orkest? Meld je aan via 

mozaiek@tabijn.nl . Het wordt heel leuk!!!  

 

 

Paasfeest 

Woensdag 13 april vieren we met elkaar het paasfeest. 

We zijn blij dat we dit weer samen kunnen doen! 

We starten de dag met het paasontbijt: in social schools zal een bericht worden geplaatst 

waar ouders/verzorgers kunnen aangeven wat zij willen en kunnen meegeven voor het 

paasontbijt. Dit kunnen de kinderen dan dinsdag 12 april in de ochtend meenemen naar 

school. 

Ook moeten alle kinderen de 4 B’s meenemen: Bord-Beker-Bestek-Bakje 

Na het paasontbijt vieren we samen (onderbouw tesamen en bovenbouw tesamen) het 

Paasfeest.  
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KONINGSSPELEN 22  APRIL 2022 
 

Dit jaar doen we weer mee aan de Koningsspelen, hier hebben we veel zin in! 

Deze dag gaan we o.a. naar de officiële opening van de Koningsspelen kijken, lopen we een 

sponsorloop en krijgen we een lunch aangeboden. 

Voor de sponsorloop mochten de kinderen van de leerlingenraad dit jaar een keuze maken 

voor een goed doel. Zij hebben hier met elkaar serieus over nagedacht en wilden graag geld 

ophalen voor Oekraïne en voor KIKA. Van het totale bedrag dat we ophalen gaat 75% naar 

Oekraïne en 25% naar KIKA. 

De kleuters zullen 10 minuten rondjes lopen rond de school. Groepen 3 t/m 8 lopen  

15 minuten rondjes op het veldje bij de Mayersloot. U bent natuurlijk van harte welkom om 

de kinderen aan te moedigen! 

Maandag 8 april krijgen de kinderen een sponsorformulier mee naar huis. 

Indien u uw kind wilt sponsoren, kunt u op het formulier aangeven of u per rondje wilt 

sponsoren met een eventueel maximaal bedrag. U heeft ook de mogelijkheid om een vast 

bedrag te sponsoren. 

Wilt u deze dag helpen bij de sponsorloop op school of op het veld? Geeft u zich dan op door 

te mailen naar mozaiek@tabijn.nl  Alvast bedankt!  

 

KONINGSDAG (ingezonden) 
 

Beste kinderen, 

 

Nog een paar weken, dan vieren we Koningsdag! 

 

We nodigen jullie van harte uit om naar het spetterende kindergala te komen op dinsdag 26 

april, in de feesttent op het Havenplein.   

(onderbouw aanvang 18:00 uur en eindigt 18:45 uur, bovenbouw aanvang 19:00 uur en 

eindigt 19:45) 

 

Ben je er bij? Ga je verkleden in het thema ‘Beroepen – worden wat je wilt’ ! Heb je de 

mooiste outfit? Dan win je een mooie prijs! 

 

De avond belooft superleuk te worden, met de Nicky & Willy Show…Willy en Nicky, een 

duo dat hilarische, interactieve, doldwaze, magische en 

wonderlijke theatervoorstellingen geeft.  

 

Kaartverkoop zal zijn op woensdag 13 april, direct na 

schooltijd in de hal bij de hoofdingang van school. Een 

kaartje kost 1 euro. 

 

Tot ziens!  

Met een vrolijke groet vanuit Stichting Oranje Activiteiten 

Broek op Langedijk  
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