
  

27 mei 2020  
 

AGENDA 
 

27 mei  Schoolfotograaf peuteropvang 

27 mei  Sportdag groepen 3 en 4 : gaat niet door 

28 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen: deelgroep groen 

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

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  

 

➢ De gearceerde activiteiten gaan niet door 

➢ * we zijn intern aan het bespreken of het spelen van de musical voor de andere 

groepen toch mogelijk is met aanpassingen. Wordt vervolgd. 

 

WIST U DAT….. 
 

• We een heel fijn lang weekend hebben gehad 

• We vorige week Hemelvaartsdag mochten vieren 

• De hemel die dag ook mooi en zonnig was! 

• Gisteren, vandaag en morgen de fotograaf ‘in the house’ is 

• De ‘schoolfotograaf’ gisteren is begonnen met de kinderen  

van de blauwe deelgroep 

• We al kunnen verklappen dat de kinderen er prachtig opstaan! 

• En alle juffen en meesters trouwens ook       

 

 

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


 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling van groep 3 roept: “Dat kan niet, we hebben toch Corola!”  

- In groep C wordt gesproken over kriebelbeestjes. “Ja”, zegt een leerling “en een rups 

verandert in een kokommer!” 

- Een leerling van groep 4 vindt dat in China Chinase mensen wonen. 

- In groep 7 gaat het over het tegenovergestelde. “Wat is het tegenovergestelde van zinvol?” 

Leerling: “zinleeg!”.  

- De peuters hebben geverfd. Als haar verfwerkje droog is, zegt een meisje: “Ja, hij is koud 

geworden”.  

- Na het openen met gebed in de kring vraagt een peuter: “Juf, wil je de volgende keer ook 

voor mijn schep bidden? Want die is gebroken!”. 

- Als juf (groep 6) kom je de leukste zinnen tegen: “…..met alles derop en deraan”.  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

28 mei Noah, groep 5 

31 mei, Luuk peutergroep 

31 mei Femke, groep 4 

31 mei Tess, groep 5 

2 juni Gijs, groep 4 

2 juni Evy, groep 5 

2 juni Leon, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Ehralyn in de peutergroep. 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Heropening 8 juni: 

Zoals we al eerder schreven: op 8 juni zullen alle groepen weer iedere dag naar school toe 

gaan en zal ook de opvang weer gaan draaien zoals gebruikelijk. Dit betekent dat de 

noodopvang dan ook stopt. Ook zullen de schooltijden weer zijn als gebruikelijk: de groepen 

1 t/m 4 zijn dan op de vrijdag om 12.15 uur vrij. 

De PO-raad is helaas nog niet met het nieuwe protocol gekomen en verwacht ook niet dat 

deze morgen klaar zal zijn. Dit betekent dat wij daardoor nog even moeten wachten op de 

kwaliteitskaart (beleid) van Tabijn, om u te kunnen melden hoe de heropening zal 

plaatsvinden en hoe het onderwijs en de opvang precies zullen gaan plaatsvinden. Helaas nog 

even geduld a.u.b.! 

 

Week van Tweede Pinksterdag 

Op de dinsdag na Tweede Pinksterdag, zal de lesstof van de onderwijsgroepen midden- en 

bovenbouw voor de kinderen op school en thuis hetzelfde zijn, zodat er geen ongelijkheid 

ontstaat in het aanbod. Helaas is het niet toegestaan dat alle kinderen van de maandag ook de 

dinsdag naar school komen: de hele groepen op school mag pas vanaf 8 juni. 



 

 

Groepsindeling en kleutergroepen: 

Volgend schooljaar zullen we wederom met 9 onderwijsgroepen starten: drie kleutergroepen 

en de groepen 3 t/m 8. We zijn ook heel blij dat we twee kanjers van LIO-stagiaires hebben 

mogen verwelkomen voor volgend schooljaar! 

 

De groepsindeling is als volgt: 

 

GROEP MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

 ½ A Vervanging* Vervanging* Vervanging */ 
 juf Annemarie  
(om en om) 

Juf Annemarie Juf Annemarie 

 ½ B Juf Renate Juf Renate Juf Renate/ 
Vacature 
(om en om) 

Vacature  Vacature  

 ½ C Juf Mirjam Juf Mirjam Juf Mirjam/  
juf Vanessa 
(om en om) 

Juf Vanessa Juf Vanessa 

3 Juf Caroline** Juf Caroline Juf Caroline Juf Caroline Juf Caroline 

4 Juf Jet Juf Jet Juf Jet Juf Jet Juf Jet 

5 Juf Kayleigh Juf Kayleigh Juf Deborah Juf Deborah Juf Deborah 

6 Juf Rianne Juf Vanessa Juf Rianne Juf Rianne Juf Rianne 

7 Juf Lydia Juf Lydia Juf Lydia Juf Lydia Juf Lydia 

8 Meester Joost Meester Joost Meester Joost Meester Joost Meester Joost 

 

*= zwangerschapsvervanging voor juf Inge 

** = zwangerschapsvervanging voor juf Lineke 

➢ Juf Kayleigh zal de invulling verrichten voor de werkdrukverlaging 

➢ In groep 3 zal juf Daphne extra komen als LIO-stagiaire 

➢ In groep 8 zal meester Koen extra komen als LIO-stagiaire 

➢ Juf Vanessa zal tijdens het zwangerschapsverlof van juf Lineke het levelwerk en de 

Plusgroep gaan doen 

 

De kleuters in de groepen 1 die een heel vol jaar bij één juf hebben gezeten, zullen met hun 

groep 1 klasgenoten doordraaien naar een volgende groep A, B of C. Op dit moment is nog 

niet bekend hoe het ‘doordraaien’ zal plaatsvinden. U ontvangt hier zo spoedig mogelijk 

bericht over. 

De gesprekken voor de invulling van het zwangerschapsverlof van juf Inge en de vacature in 

groep B, vinden volgende week plaats. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Studiedag  

Ter herinnering: maandag 15 juni stond een studiedag gepland. Eerder hebben we al besloten 

dat deze studiedag zal komen te vervallen en een reguliere lesdag wordt. Mocht u al iets 

hebben afgesproken waardoor uw kind(eren) niet naar school kunnen, dan hebben wij daar 

uiteraard begrip voor. 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: 

Jayda-Lynn is twee jasjes kwijt: een zilverkleurig bomberjack en een spijkerjasje met een 

palmboom op de rug. 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 
Michelle, Caroline, Esther, 

Linda en Egbert 

Toppers van de 
week:  

De hulpouders 
van de 

fotograaf! 
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