
  

20 mei 2020  
 

AGENDA 
 

 21 mei  Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum vrij, geen noodopvang 

22 mei  Vrije dag na hemelvaartsdag, gehele kindcentrum vrij, geen 

noodopvang 

 26 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen: deelgroep blauw 

 27 mei  Schoolfotograaf peuteropvang 

 28 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen: deelgroep groen 

 28 en 29 mei  Workshop percussie door Samba Salad, voor groep 6 en 7 

 27 mei  Sportdag groepen 3 en 4 : gaat niet door 

 29 mei   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij, gaat niet door 

   1 juni  Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum vrij, geen noodopvang 

   2 juni  Start toetsweken: gaat niet door 

   8 juni  School gaat weer fulltime open! 

 12 juni  Schoolreisje groepen 5, 6 en 7: gaat niet door 

 16 juni  Digitaal verkeersexamen groep 7 

 18 juni  Schoolreisje groepen 3 en 4: gaat niet door 

 19 juni  Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8: gaat niet door 

 21 juni  Vaderdag 

 23 juni  Sportdag groepen 5 t/m 8 gaat niet door 

 24 juni  Schoolreisje groepen 1/2 A, B en C gaat niet door 

 25 juni  Doordraaimiddag onder voorbehoud, info volgt 

 29 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de onderbouwgroepen gaat niet door 

 30 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen gaat niet door 

 30 juni  Afscheidsavond groep 8, verdere info volgt 

   1 juli   Groep 8 neemt afscheid van de school: onder voorbehoud 

   1 juli   Rapporten mee 

   3 juli   Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur, margedag vervalt. 

   6 juli t/m 14 augustus  Zomervakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

• We heel blij zijn met het nieuws dat we per 8 juni weer helemaal open mogen!! 

• We zo nog fijn vier weken met de 

kinderen sámen mogen zijn! 

• We nog meer goed nieuws 

hebben………. 

• Juf Lineke en haar man een dochter 

hebben gekregen gisteren!!! 

• Alles goed is gegaan en dit prachtige 

nieuwe wonder luistert naar de naam 

Madelijn Rhodé 

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


• We heel dankbaar zijn dat juf Lineke en Madelijn gezond zijn en we hen heel veel geluk 

wensen met elkaar! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 6 wordt het spel galgje gedaan. De leerling die een woord moet noemen dat met 

de letter P begint, is een beetje dromerig uit het raam aan het staren. “Ehh….de P van 

raam”. 

Hij wordt snel geholpen door een medeleerling die fluistert: “Zeg maar raamPje!”. 

- Tijdens de les Nieuwsbegrip in groep 5 over het schilderij ‘het meisje met de parel’ vraagt 

een leerling: “Juf, zij heet toch Mona Lisa?” 

- Tijdens dezelfde les: leerling: “Ja, net als met het schilderij de Luchtmacht, ehh….de 

Nachtwacht!” 

- De vader van een leerling in groep 5 had volgens haar wel een heel voedige pudding 

gemaakt….ze kon het niet op! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 mei Noëmie, groep 1 

26 mei Silke, groep 3 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Lisa in de peutergroep 

Daan in groep 1B 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Fotograaf  

Volgende week komt de fotograaf naar ons kindcentrum. Op de dinsdag en de donderdag 

worden de leerlingen van de deelgroepen gefotografeerd, eventueel met broertje(s)/zusje(s) 

die ook bij ons op het kindcentrum zijn. Op de woensdag worden de peuters op de foto 

gezet. Peuters die niet in de woensdaggroep zitten, mogen die ochtend langskomen met één 

ouder om op de foto te gaan. Indien u hiervan gebruik wilt maken, willen we u vragen om 

een mail te sturen naar mozaiek@tabijn.nl  

De foto’s worden individueel genomen (behalve de foto’s met broertje(s)/zusje(s)), en met 

onder andere een zogenaamd frame. Van de foto’s met de frames wordt een groepsfoto 

samengesteld. 

 

Heropening 8 juni 

Gisteravond tijdens de persconferentie is het volgende gecommuniceerd: 

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken 

blijkt dat dit niet verantwoord is. De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook 

per 8 juni weer opengaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die 

zijn afgesproken in het contract. Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 

1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).  

mailto:mozaiek@tabijn.nl


De PO-Raad heeft toegezegd dit keer tijdig, nl. op 27 mei, met een nieuw protocol te 

komen. Aan de hand van dit protocol zal het crisisteam van Tabijn meer informatie voor de 

Tabijnscholen met u communiceren. We willen u vragen om dus nog even geduld te 

hebben. Vanaf 8 juni zal het rijk niet meer de eigen bijdrage voor de opvang teruggeven - 

die regeling stopt dan.  

  
Verloren 

Ties uit groep 6 is zijn etui met stiften, potloden etc. kwijtgeraakt op school. Wie heeft de 

etui toevallig gezien? Het is een etui met emoticons. 

 
 

 
 

 

De toppers van de week zijn: 
De leerlingen van groep 8, 
omdat zij al zo goed hun 

tekst kennen voor de musical 
en zo goed omgaan met dit 

vreemde laatste jaar en 
afscheid! 

 

Toppers van de 
week:  

De leerlingen 
van groep 8! 


