
  

 
 

20 januari 2021 
 

AGENDA 
 

21 januari   Groep 8 virtuele rondleiding Anne Frankhuis 

25 januari   Start toetsweken (worden uitgesteld) 

26 januari   Start Tuinbouwbattle groep 8 

  1 februari    Studiedag, de onderwijsgroepen zijn vrij  

  2 februari   Start projectweken 

  2 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

10 februari   Rapporten mee 

15 februari   Start 10-minutengesprekken 

16 februari   Screening GGD kinderen geboren in 2010 

19 februari   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 

  2 maart   Groep 6 en 8 museumpleinbus 

  3 maart   Luizencontrole 

  3 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

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

19 maart   Pannenkoekdag, groep 6 

23 maart   Afsluiting projectweken 

24 maart   De Grote Rekendag 

26 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

29 maart   Start Entreetoets groep 7 

30 maart   Theoretisch verkeersexamen groep 7 

 

Bovenstaande activiteiten zijn, i.v.m. de lockdown, onder voorbehoud. 

 

WIST U DAT….. 
 

• Het op dit moment stormt en raast rondom de school en het huis 

• De kinderen gezellig met elkaar in de Meet zitten 

• We trots zijn op hoe goed de kinderen het doen met het onderwijs-op-afstand 

• Het heel gezellig is vlak voor de start in de Meet 

• De kinderen lekker zitten te keuvelen met elkaar! 

• We ook zien dat de kinderen elkaar heel goed helpen in de Meet 

• Alle juffen en meesters wel de kinderen ‘live’ missen……. 

• Een kindcentrum zonder de kinderen geen kindcentrum is 

• We blij zijn dat er wel kinderen bij de noodopvang zijn! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Sommige kinderen praten, als ze boos zijn, met wat meer ‘consumptie’. Een kleuter is wat 

geïrriteerd en spreekt (met wat consumptie) tegen een andere kleuter. Deze reageert 

verontwaardigd: “Niet zo praten! Dat mag niet van corona!” 

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


- Twee jongetjes spelen ‘vadertje en moedertje’. Juf vraagt: ‘Wie is nu de moeder?” Waarop 

het kind zegt: “Niemand, wij zijn grote broers!” 

- Kleuter zegt vol verbazing; “Ik kan het écht nooit geloven wat ik ooit heb gedacht!” 

- Kleuters bij de noodopvang zitten te kleuren aan tafel en praten over vuurwerk. “Ik mocht 

een sterretje afsteken!”, zegt één van hen. “Ja”, zegt een meisje, “dat mocht wel. Ook 

ettertjes!”(erwtjes) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 januari Dagmar, groep 2 

23 januari Levi, groep 6 

24 januari Stan, peutergroep 

26 januari Isabella, groep 1 

26 januari Nova, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Noodopvang 

Indien uw kind gebruik maakt van de noodopvang, dan willen we u vragen om de 

peuters/kleuters bij de ingang aan de kant van de Dorpsstraat (ingang peuters en groep 1/2C) 

te brengen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang aan de 

Museumweg.  

Het is niet de bedoeling dat ouders de school binnenkomen: als het regent en u komt uw 

kind(eren) ophalen, dan mag u natuurlijk wel even schuilen in het halletje. 

In geval van nood is de noodopvang ook te bereiken via 06-42406820 

   

Aanvragen Peuteropvang, BSO en VSO 

Na de lockdown hopen we ook weer te kunnen starten met de reguliere opvang 

(Peuteropvang, BSO en VSO). Tegenwoordig kunt u ‘normale opvang’ aanvragen via een 

link op de website: https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/  

 

  

 
 

https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/

