
  

1 april 2020  
 

AGENDA 
 

   1 april  Start Cito-entreetoets groep 7 

   7 april  Groep 7 Swim’s Cool 

   9 april  Paasviering, informatie volgt 

   9 april  Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

 10 april  Goede Vrijdag, gehele Kindcentrum vrij  

 11 april  Handbaltoernooi (afgelast) 

 13 april  Tweede Paasdag 

 14 april  Groep 7 Swim’s Cool  

 15 en 16 april  Dia-eindtoets groep 8 (afgelast) 

 17 april  Koningsspelen (afgelast) 

 17 april  Cultuur Primair groepen 1 en 2 

 27 april t/m 8 mei Meivakantie 

 27 april  Koningsdag (afgelast) 

   4 mei  Dodenherdenking 

   5 mei  Bevrijdingsdag 

 10 mei  Moederdag 

 13 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs (wordt een digitale les) 

 15 mei  Sportdag kleuters 

 15 mei  Leerlingenraadvergadering 

 18 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs 

 20 mei  Techniekochtend groepen 3 en 4 

 20 mei  Groep 8 afsluiting preventieproject Alcohol en Drugs 

 26 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

 27 mei  Schoolfotograaf peuteropvang 

 27 mei  Sportdag groepen 3 en 4 

  

Aangezien ons kindcentrum tot en met de meivakantie gesloten is, vervallen alle (in het rood 

aangegeven) activiteiten.  

 

KINDERPRAAT 
 

- Tijdens het digitale lesgeven kunnen de leerlingen ook digitaal met elkaar communiceren. 

Een leerling uit groep 6 vraagt om 07.15 uur aan juf Rianne of ze deze ochtend het werk al 

heeft klaargezet. Een medeleerling reageert: “Ik denk dat juf nog niet wakker is. School 

begint normaal toch ook niet om 07.00 uur?” 

Juf reageert dat ze al om 05.00 uur wakker was, maar dat ze het een beetje te vroeg vindt 

om de kinderen al om 07.00 uur aan het werk te zetten… 

- Juf Rianne heeft veel leuke vragen op Class Room: zo willen een paar leerlingen graag dat 

ze haar huis even laat zien, vooral de bank… Ook wil één leerling het huis zien ‘helemaal, 

van boven en van onderen!’ 

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


- De kinderen van juf Rianne zijn treintje aan het spelen (allemaal stoeltjes achter elkaar). 

Luuk roept: “mama, ik ben een matteur!” (combinatie van machinist en conducteur!) 

- Een dag later weet hij het al iets beter: er is een mattenist en een conteneur! 

- Woorden kunnen zo lastig zijn: Luuk noemt de aluminiumfolie: amimi, amimier olie, 

alumimi kolie…..hij is er bijna! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

1 april Chiel, groep 8 

1 april Yara, groep 8 

5 april Amy, groep 8 

7 april Nienke, peutergroep 

7 april Quintijn, groep 1 

7 april Ninte, groep 7  

 

Ondanks de beperkingen door het Corona-virus, hopen we dat jullie toch een fijne dag mogen 

hebben! 

Als de school weer opengaat, gaan we het dubbel vieren!! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

• Bereikbaarheid school 

Omdat de meeste leerkrachten de richtlijnen van het RIVM volgen en thuis werken, is de 

bereikbaarheid van school nu minder dan normaal. Daarom willen wij u vragen om voor 

informatie of vragen, gebruik te maken van de mail. De opvang is wel bereikbaar 

(keuzetoets 4) 

 

• Belangrijke informatie 

Gisteravond is er op social schools een brief geplaatst met belangrijke informatie en 

mededelingen. We willen u vragen om deze brief goed door te lezen. 

Extra aanvulling op de brief: 

- Kleuters hoeven niet ingelogd te blijven in Classroom na de dagopening. Het is fijn als zij 

aanwezig zijn bij de dagopening en dagsluiting. Wanneer zij de activiteiten van de ‘bingo-

kaart’ doen, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. 

- Het kan gebeuren dat door omstandigheden een leerling niet kan deelnemen aan de 

dagopening en/of -sluiting. Wij willen u vragen om dit dan per mail te laten weten aan de 

leerkracht. Mailadressen staan onderaan de brief. 

- Als streefdatum voor het starten met de dagopening/-sluiting, staat maandag 13 april. Dit 

moet dinsdag 14 april zijn (maandag 13 april is nl. tweede Paasdag) 

- We zijn druk bezig met het verkrijgen van meer devices voor de kinderen. Echter, de 

levering is op dit moment moeizaam. U kunt al wel uw naam op de wachtlijst laten 

plaatsen. Mocht u een chromebook van school hebben geleend en deze toch niet meer 

nodig hebben, dan vragen wij u deze te retourneren. Alvast bedankt! 

 

• Online lezen! 

Tip voor de kinderen (en ouders) die graag lezen: er is de mogelijkheid om ook boeken te 

lenen via de 'Online bibliotheek'. Dit is gratis voor een ieder die lid is van de bibliotheek 

(en iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden!) 

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-

books.html. U kunt hier ook een handig uitlegfilmpje vinden over hoe het werkt! 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books.html


• Tips op Social Schools en de Facebookpagina 

Op ons ouderportaal Social Schools en op onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-

309850846018385/) worden veel leuke links en tips geplaatst voor activiteiten thuis 

voor tijdens de periode onderwijs-op-afstand!  

 

• Leuke actie bij bol.com 

Bij bol.com zijn 5 e-books en 5 luisterboeken voor maar 1 cent per stuk te bestellen.  

Klik op deze link https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ en zoek een leuk e-book 

of luisterboek uit. Ze zijn daarna eenvoudig te downloaden, het enige wat je moet 

hebben is een account van bol.com. Deze is gratis aan te maken indien u deze niet 

heeft. Iedere week is er een nieuw serie beschikbaar. 

 

Nieuws van WDO (ingezonden mededeling) 
AAN ALLE KINDEREN VAN NEDERLAND TUSSEN DE 9 & 16 

JAAR! 😍 
Nu de scholen dicht zijn en je thuis aan school moet 
werken, niet kunt sporten, je vriendjes en vriendinnetjes 
misschien wel heel erg moet missen kun je wel iets LEUKS 
gebruiken! 
Wij zijn van WDO Movies en wij hebben een té gekke 
Challenge voor je: DE WDO THUIS CHALLENGE voor 
kinderen van 9 t/m 16 jaar. 
Het doel van de Challenge is: verveling tegengaan en 
creatief bezig zijn (vinden je ouders-en juffen/meesters vast ook een goed idee)! 
Klinkt dat niet mega tof?! Oké daar komt ie: 
Schrijf jouw eigen verhaal en presenteer dat op zo’n uniek mogelijke manier op 
video. In de video vertel jij ons over jouw idee. Het verhaal dat je schrijft heeft de 
kans om verfilmd te worden (speelduur WDO Film: tussen de 10 en 20 minuten). HOE 
VET IS DAT? En dat is nog lang niet alles. JIJ speelt de hoofdrol, mag twee 
vrienden/vriendinnen blij maken met een rol in jouw WDO film én jouw film gaat in 
première in een van de grootste bioscoopketens van Europa: Vue Cinemas. Bij de 
première van je eigen film word jij met een mega grote limousine afgezet (samen 

met je collega filmsterren 😀 en je twee vrienden/vriendinnen). Wees creatief, 
origineel, vernieuwend en blaas ons omver! 
Wij verwachten binnen een maand de winnaar/winnares bekend te maken op 
Instagram.  
Wat moet je doen: 
- schrijf jouw eigen te gekke verhaal 
- maak een unieke video van 1 minuut om dit verhaal te presenteren 
- post jouw presentatievideo op je Instagram Wall en in je Instagram Story (of via de 
Instagram van je ouders) en tag @wdomovies (LET OP: als je account privé is, zorg er 
dan voor dat je ons een DM bericht stuurt. Dan voegen we je toe op Instagram en 
kunnen we meegenieten van jouw presentatie). - gebruik 
hashtag #WDOTHUISCHALLENGE & #WDOMOVIES 
- houd je bij het maken van je presentatievideo te allen tijde aan de maatregelen van 
het RIVM (afstand tot anderen, geen drukke plekken opzoeken, blijf zoveel mogelijk 
thuis). LET OP: Houd de WDO Movies Instagram goed in de gaten: WANT MISSCHIEN 
WIN JE WEL!!!! Geïnspireerd raken? Check: 

 https://www.youtube.com/workshopdeontdekkingsreis 
 

https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-309850846018385/
https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-309850846018385/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Fthuisblijvertjes%2F&data=02%7C01%7C%7Cd3eff4b417ab4fe6fe3008d7cf39e870%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637205719925413077&sdata=mOlqpH3stpNuT6QXn47vty5NAfO4hIfZHXrWEZIwjDk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fwdothuischallenge%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARAI-ZmTTSrQNt1p6vLLVRaMb7wDm85t_zE4HjXgjPOvhSVDqY9Z0lZcRaFUJSK-YVZ7iCS5aFtgqVf04UpzUFBUP2kCy-OxceOMjTUHWkFcCRByOlTlrlDXN-Cx7viOop1w-2bDB6W6YL2VST9Xb2ABOjDyolL2pWAeIj2brFl7znn79XvO0DO4eIHD5b9Cp8Reh9LRrqmM03i169uEGiWS_oEZCLrgPFpVn-EmljNRgKhTFEKFVHR9iVjEpBpZvPhG8z1R3N9YdMEWnWr5ivnE2Zi1AHEZ33aYi3xsk5d11eCOgMTwrpZBavn9inwONDgMXyeaIvGXHiG74gWY8EIbTw%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C85dbe2f1e886462730e208d7d488f6c3%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637211557040922148&sdata=L6d9xFqAcIkKdnmjgaIuxbStOwXafLvW9%2BJkdOOy6tA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fwdomovies%3Fsource%3Dfeed_text%26epa%3DHASHTAG%26__xts__%255B0%255D%3D68.ARAI-ZmTTSrQNt1p6vLLVRaMb7wDm85t_zE4HjXgjPOvhSVDqY9Z0lZcRaFUJSK-YVZ7iCS5aFtgqVf04UpzUFBUP2kCy-OxceOMjTUHWkFcCRByOlTlrlDXN-Cx7viOop1w-2bDB6W6YL2VST9Xb2ABOjDyolL2pWAeIj2brFl7znn79XvO0DO4eIHD5b9Cp8Reh9LRrqmM03i169uEGiWS_oEZCLrgPFpVn-EmljNRgKhTFEKFVHR9iVjEpBpZvPhG8z1R3N9YdMEWnWr5ivnE2Zi1AHEZ33aYi3xsk5d11eCOgMTwrpZBavn9inwONDgMXyeaIvGXHiG74gWY8EIbTw%26__tn__%3D%252ANK-R&data=02%7C01%7C%7C85dbe2f1e886462730e208d7d488f6c3%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637211557040932137&sdata=f9ilpnNDLF3dP3Gz4Rvm7Ik1PS8OntiUAuIjQyuKq%2F0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fworkshopdeontdekkingsreis%253Ffbclid%253DIwAR2lMvCqw86jb69PYW7RdXtCcGVZZ3nY4Dt91Js_AQXq0EsJEkmyZvgk1NU%26h%3DAT2Aux-lnKGYIqmxZLwQ19ZnNcoL6vZNEEDVrDYJit-ctRsxUQTpbwTfVc5X0J_QZauh0xwavmBfat0Y_xYpS4Tx_8jhCuALi7YnMWyy7toOcu642b99AFFVzeQtJrBrezDGYaaF5BBT8Am_n-31aNcTfMG90bSPr_X_UOLGdqWyH9xPpj_4rZrUkuA8lgm63lYVxmBRox86ndrTUh3tf2VNsYlFERIgxA4UwHdr37Py-SXgZUQEAFCViS-ssTPVGHiqf6E4yvmzB2y_57vJSpge0CFxPjJA1BUj4-LngSo2brTfbmI3V8ikVWnrUtH7ctLlpL4gt1Jh7FFS2Dnw4cb8H65h8MYN4CSJHVVBM1S0zpGpSTcSyxAE8vCLhs_CLSlguKn_RE_y6SstIP8YxDtaXE8hehSlnKwwTindy18ckpDm2BaiBdsXgJ7PvBE5uhz6BTKXkC8dpdnHgb1LW4FKQaXdUFAP1UNKuCovNANam6pH8yHDgYGlbH5t75SoTy4cv-oaAXZtnA96VXUVsCM-eBSGEWn7XBvxWQTNkWgjIZ-ghLB_jsW8ysJEUXm27bE8J0oC8BlBr9HeWdbtmQiS832dxtz2ofofHONxBtZj04_LXxRczA6CsYeZJxqwc7Vmsl6wFjM7gE1XhZM&data=02%7C01%7C%7C85dbe2f1e886462730e208d7d488f6c3%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637211557040942141&sdata=0JWAylc%2BP7KQuIu5a7yPVwx5wmfx8MqK%2BuBDdmUTt6g%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 

De ouders die werkzaam 
zijn in de zorg, met name 
de verpleegkundigen en 

artsen op de covid-19 
afdelingen! 

Toppers van de 
week: 

Onze ouders 
die werkzaam 
zijn in de zorg! 


