
  

  
 

27 februari 2019 
 

AGENDA 
 

27 februari   Luizencontrole 

  1 maart   Techniekochtend voor groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij 

   4 maart   Judolessen  

   4 maart   Deze week verkeerslessen 

   5 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  7 en 8 maart   Tweedaagse directeuren van Tabijn 

11 maart   Start projectweken : thema ‘de Ruimte’ 

11 maart   Judolessen 

12 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

13 maart   Groepen 1 t/m 4 poppentheater in de Binding 

15 maart   Stakingsdag onderwijs: groep 7 geen les 

19 maart   Verkeerslessen 

19 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

22 maart   Pannenkoekdag groep 6 

22 maart   Leerlingenraadvergadering  

22 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

25 maart t/m 1 april  Groep 7 programma Ik eet het beter: Expeditie lekker in je vel 

26 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

28 maart   Groep 5 programma Ik eet het beter: Stapelgezond 

28 maart   Groep 8 programma Ik eet het beter: Klassenlunch 

29 maart   Groep 6 programma Ik eet het beter: Over de tong  

  2 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  5 april    Verkeerslessen 

  8 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

  9 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  9 april   Afsluiting projectweken: 17.00-19.00 uur 

10 april   Techniekochtend groepen 3 en 4 

12 april   Koningsspelen 

16/17 (18) april  DIA-eindtoets groep 8 

16 april    groep 7 gymles in Duikerdel 

18 april    Paasviering, informatie volgt 

19 april   Goede Vrijdag 

19 april t/m 3 mei  Meivakantie 

22 april   Tweede Paasdag 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  6 mei    Eerste schooldag na meivakantie 

 

 

 

 

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


WIST U DAT….. 
 

 We een heerlijke voorjaarsvakantie hebben gehad 

 We ook zo ontzettend genieten van het prachtige weer 

 De kinderen spontaan ‘met zonder jas’ naar buiten willen 

 Het leuk is om iedereen in voorjaarsstemming te zien 

 Op het veld de narcissen al in bloei staan! 

 De leerkrachten twee fijne en goede studiedagen hebben gehad 

 De eerste studiedag de leerkrachten aan de didactische groepsoverzichten hebben gewerkt 

 De tweede studiedag we ons hebben gericht op het eigenaarschap van de leerlingen 

 Het fijn was om ons met elkaar daarin te verdiepen  

 Gisteren alle leerlingen hebben genoten van een voorstelling 

 De groepen 6, 7 en 8 de Boekenfabriek hebben ervaren, over de uitvinding van de 

boekdrukkunst 

 Groep 1 t/m 5 ‘Foei, Vos’ over de vos Reynaerde hebben beleefd 

 Deze prachtige voorstellingen door theater Stuiter werden opgevoerd  

 Deze week de 10-minutengesprekken zijn gestart 

 Vanaf groep 5 de leerlingen hier ook bij aanwezig zijn 

 We iedereen goede gesprekken wensen! 

 We Hidde uit groep 6 veel beterschap willen wensen 

 Hij in de vakantie zijn pols brak bij het snowboarden 

 Hij ook gisteren is geopereerd en buisjes kreeg 

 Hij dus dubbel beterschap nodig heeft! 

 We heel trots zijn op Amy uit groep 7 

 Zij in de zomervakantie mee mag doen met een softbaltoernooi 

 Dit toernooi helemaal in Japan gespeeld wordt! 

 We haar veel succes én veel plezier wensen!!! 

 Morgen Lindsey haar laatste werkdag bij de BSO heeft 

 We haar bedanken voor haar inzet en haar veel succes wensen! Het gaat je goed, Lindsey! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- De stagiaire in groep 5, meester Jurre, vertelt dat hij 18 jaar is. Leerling: ‘Je bent wel jong 

voor je leeftijd. Je ziet duidelijk dat je ouder bent!’ 

- Bij de BSO in de vakantie vraagt een kleuter aan de juf: ‘Juf, als jij oud bent, wil je dan 

ook ballerina worden?’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

27 februari Lev, groep 1 

28 februari Jonathan, groep 7 

  1 maart Kaitlyn, groep 1 

  2 maart Christiaan, peutergroep 

  3 maart Jeroen, groep 3 

  4 maart Merijn, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 



 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Waterpokken: 

Bij een leerling in een kleutergroep is er waterpokken geconstateerd. Mocht uw kind ook 

waterpokken krijgen, dan vinden we het fijn als u dit even meldt bij de directie/leerkracht. 

 

Staking 15 maart: 

Zoals u wellicht heeft vernomen in het nieuws, wordt er op vrijdag 15 maart in Den Haag een 

landelijke staking georganiseerd door onder andere de Algemene Onderwijsbond. De staking 

wordt door een aantal vakbonden ondersteund. Vanuit ons team zal meester Joost deelnemen 

aan de staking, om een krachtig signaal af te geven richting de overheid: de kwaliteit van het 

onderwijs staat onder druk en extra investeringen zijn noodzakelijk.  

De leerlingen van groep 7 hebben daarom 15 maart geen les. De andere teamleden 

ondersteunen de staking, maar geven op 15 maart wel les. Groep 7 is dus als enige groep vrij. 

We wensen meester Joost een goede stakingsdag en hopen op een goed resultaat! 

 

Eindtoetsgroep 8: 

Ter ondersteuning van het schooladvies is het sinds 2015 voor alle basisscholen in Nederland 

verplicht om de leerlingen van groep 8 een eindtoets te laten maken. Hiervoor is er keuze uit 

vijf verschillende toetsen. Tabijnbreed, en dus ook op onze school, is er sinds deze invoering 

altijd gekozen voor de Centrale Eindtoets (beter bekend als de CITO-eindtoets). 

Vorig schooljaar bood CITO naast de reguliere toets op papier, op twee niveaus ook 

een adaptieve digitale toets aan. Bij een adaptieve toets worden tijdens het maken van de toets 

de vragen aangepast aan het niveau van de leerling. Wij hebben vorig jaar heel bewust 

gekozen voor deze adaptieve en digitale variant. Een adaptieve toets heeft als groot voordeel 

dat de toets zorgt voor meer succeservaringen bij de leerlingen. Ook de leerlingen met meer 

moeite met leren ervaren bij deze toets dat het hen lukt om opgaven goed te maken. Daarnaast 

worden de vaardigheden van de leerlingen effectiever vastgesteld. Deze adaptieve werkwijze 

sluit goed aan bij onze werkwijze.  

Helaas ontvingen wij anderhalve week geleden het bericht binnen het 

directeurenberaad, dat het voor Cito dit schooljaar niet mogelijk is om weer een adaptieve 

toets aan te bieden, noch een digitale toets. Ook zou de papieren versie niet in twee niveaus 

afgenomen kunnen worden. Het College van Bestuur heeft daarom het besluit genomen dat de 

scholen van Tabijn zelf een keuze voor een eindtoets mogen maken. Aangezien het afnemen 

van een niet-adaptieve toets voor onze school aanvoelt als een stap terug, zijn wij ons gaan 

verdiepen in de mogelijkheden van een andere adaptieve toets. Het MT heeft in samenspraak 

met de groepsleerkracht besloten dat onze groep 8 dit jaar de DIA-toets zal gaan maken als 

eindtoets. 

De DIA-toets is een digitale, adaptieve toets die via het internet wordt afgenomen.  

De toets duurt in totaal ongeveer 3 uur, maar zal over twee dagdelen afgenomen worden. 

Iedere leerling ontvangt een eigen inlogcode en werkt in een beveiligde omgeving. De toets 

past zich aan aan het niveau van de leerling. Iedere leerling doorloopt op deze manier een 

eigen route en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt de leerling nooit teveel moeilijke of juist 

te makkelijke vragen, maar wordt op zijn eigen niveau getoetst. 

Naast de voordelen van een adaptieve en digitale toets is het bij deze toets ook mogelijk voor 

leerlingen om vragen even over te slaan of naar vragen terug te bladeren (i.t.t. de andere 

digitale toetsen). 

Voor de voorjaarsvakantie is in groep 8 een proeftoets van de DIA gemaakt, zodat de 

leerlingen kennis konden maken met de manier van vragen e.d. 

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? 

Neem dan even contact met één van ons op, of kijk voor meer informatie op  

 https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/  

 

https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/


 

WIJ ZOEKEN JOU!! 
 

Vind je het leuk om activiteiten te organiseren en/of wil je gewoon meer betrokken zijn bij de 

school van je kind(eren)? Dan zijn wij op zoek naar jou!! 

 

Als oudercommissie houden wij ons vooral bezig met het organiseren en ondersteunen van 

activiteiten van de school. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondersteuning bij de herfstwandeling 

bij de kleuters, sinterklaas en kerst tot aan de schoolfotograaf en de musical van groep 8. 

Daarbij organiseren we alles rondom de koningskar van de school tijdens de Broeker optocht 

op Koningsdag.  

 

Aan het eind van dit schooljaar stoppen er vijf (ervaren) leden van de oudercommissie. Om 

die reden zoeken wij naar meerdere enthousiaste ouders die ons team komen versterken.  

 

Heb jij zin en tijd om de oudercommissie te komen versterken? Stuur dan voor maandag 11 

maart aanstaande een mail met je motivatie naar arkel@tabijn.nl t.a.v. vacature 

oudercommissie.   

 

Groetjes, 

 

De oudercommissie 

 

 

 

 

 

 

 

Oudercafé  

Op 11 maart aanstaande organiseert het Samenwerkingsverband PPO-NK een Oudercafé 

Passend Onderwijs. Het is een plek waar ouders met een kind dat extra zorg nodig heeft 

andere ouders in een vergelijkbare situatie ontmoeten. Het is een plek om verhalen te delen, 

op adem te komen en bij elkaar inspiratie te vinden. Aanmelden voor het oudercafé kan via 

deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-AYK3ejWPi9-YOTX-

cIxmaK0O6tDjdOeIso01R0VhvhxOVA/viewform  

 

Bericht van onze CJG-coach! 

Beste ouders,  

Deze week ben ik gestart als jeugd en gezinscoach hier op school.  

Graag vertel ik u meer over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG is er voor alle grote 

en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. De jeugd- en gezinscoaches in Langedijk 

bieden hulp en ondersteuning aan ouders en opvoeders. Samen met de ouder brengt de jeugd- 

en gezinscoach het netwerk rondom het kind in kaart. De jeugd- en gezinscoach helpt ouders 

om zelf de weg te vinden. Uiteraard is er gespecialiseerde zorg voor hen die dat echt nodig 

hebben, onder het motto: ‘hulp waar kan, zorg waar moet’. Zorgen dat kinderen en jongeren 

in Langedijk gezond en veilig opgroeien, doen we met elkaar. 

 

Wilt u meer informatie of wilt u een persoonlijke vraag stellen, dan kunt u met medewerkers 

van het CJG contact opnemen, telefonisch van maandag tot donderdag van 09.00-17.00 uur en 

vrijdag van 09:00 - 12:00 uur 0226-33 44 33 of via het contactformulier via de website: 

cjglangedijk.nl. U kunt nu ook via mij uw vraag stellen. Ik ben meestal aanwezig op 

donderdagen 13.30 uur tot 15.30 uur. Als ik een keer niet aanwezig kan zijn, of op een ander 

moment in de week aanwezig ben, laat ik dat aan school weten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-AYK3ejWPi9-YOTX-cIxmaK0O6tDjdOeIso01R0VhvhxOVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-AYK3ejWPi9-YOTX-cIxmaK0O6tDjdOeIso01R0VhvhxOVA/viewform


 

Naast het CJG zijn allerlei andere organisaties werkzaam in de Binding waarmee we 

samenwerken. Zoals onder andere de afdeling WMO van de gemeente, het consultatiebureau 

van de GGD, algemeen maatschappelijk werk van Mee@DeWering, Homestart en Spel aan 

Huis van Humanitas en het Jongerenwerk van WonenPlusWelzijn.  

 

Vanuit het CJG worden verschillende trainingen geboden aan kinderen zoals: 

-Weerbaarheidstraining 'Ik sta sterk' groep 2, 3 en 4. 

-Weerbaarheidstraining groep 8 

-KIES training voor alle kinderen van gescheiden ouders.  

-Rots en Water training, voor kinderen uit groep 6,7 en 8 

 

Informatie over de startdata van de cursussen zijn te vinden op de website van het CJG.  

 

Hartelijke groet,  

 

Judith Groot 

Jeugd en gezinscoach  

CJG Langedijk 
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