
  

29 januari 2020  
 

AGENDA 
 

30 + 31 januari Stakingsdagen onderwijs, donderdag 30 januari zijn de 

groepen 4, 7 en 8 vrij 

 Vrijdag 31 januari is er gewoon school (wordt er niet 

gestaakt) 

31 januari Groepen 7 en 8 naar Levenslicht (herdenking Holocaust) in 

Noord-Scharwoude 

31 januari Start striptekencursus, naschoolse activiteit 

3 februari Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

  4 februari Start project 

  4 februari Start adviesgesprekken groep 8 

  4 februari Groep 7 Swim’s Cool 

  7 februari Leerlingenraadvergadering 

11 februari Groep 8 proef-eindtoets 

11 februari Groep 7 Swim’s Cool 

12 februari Rapporten mee 

14 februari Studiedag voor gehele kindcentrum, alle onderwijs- en 

opvanggroepen vrij, er is geen (peuter)opvang 

  17 t/m 21 februari  Voorjaarsvakantie 

  24 februari   Aanvang 10-minutengesprekken 

  25 februari   Groep 7 Swim’s Cool 

    3 maart   Afsluiting project 

    3 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

    4 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

    6 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

   10 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

  16 t/m 20 maart  Ik eet het beter-week 

  16 t/m 20 maart  Ik eet het beter groep 7 “Lekker in je vel” 

  17 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

  19 maart   Ik eet het beter groep 5 “Stapel gezond”, groep 6 “Over de tong”  

     groep 8 “Klassenlunch” 

   20 maart   Pannenkoekdag groep 6 

   20 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8  

   24 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

   25 maart   Grote Rekendag 

   27 maart   Leerlingenraadvergadering  

   31 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

 

 

 

 

     

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


WIST U DAT….. 
 

• Vorige week hoog bezoek kwam in groep 3 en de peutergroep 

• In het kader van de Nationale voorleesweek burgemeester Kompier kwam voorlezen! 

• De kinderen in groep 3 benieuwd waren met wat voor auto zij zou komen 

• De kinderen onder andere dachten met een “roze limousine” of een “dikke Porsche”!  

• De burgemeester met haar eigen auto was gekomen 

• Zij geen chauffeur mee had genomen 

• Zij het prentenboek ‘Moppereend’ heeft voorgelezen 

• De kinderen in beide groepen goed kunnen kwaken als eendjes! 

• Groep 8 Engels door Tweetalig Onderwijs Willem Blaeu heeft gehad 

• We blij zijn dat ze al vanaf groep 1 Engels hebben 

• De groep in de middag op bezoek is geweest bij het Clusiuscollege in Heerhugowaard 

• Het leuk is om een middelbare school met de klas te bezoeken! 

• Morgen de leerkrachten van drie groepen zullen staken 

• De groepen 4, 7 en 8 daarom donderdag vrij zijn 

• De andere collegae in de middag, na schooltijd, naar een manifestatie georganiseerd door 

Tabijn kunnen gaan 

• We hopen dat de problematiek van het tekort aan leerkrachten structureel de aandacht heeft  

• Er foto’s van de leerkrachten met mooie quotes in de school hangen 

• Een aantal kinderen van de BSO 7+-groep een mooi spandoek voor de stakers heeft 

gemaakt 

• Juf Helene héél verrast was door deze spontane actie ;-) 

• Vrijdag 31 januari geen leerkrachten van ons team staken 

• Alle groepen die dag gewoon les hebben 

• De groepen 7 en 8 die middag het monument Levenslicht zullen bezoeken 

• Bij de start van het project Levenslicht Jairah uit groep 8 als erfgoeddrager ‘haar’ verhaal 

heeft verteld 

• U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief 

• A.s. maandag 3 februari studiedag is van de onderwijsgroepen 

• De leerkrachten die dag de toetsen analyseren en vergelijken met datgene wat ze in de klas 

zien 

• Ze op basis van alle informatie nieuwe interventies vastleggen 

• We hiermee zo passend mogelijk onderwijs willen geven! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 4 wordt in Nieuwsbegrip gesproken over het overlijden van Aart Staartjes. Een 

leerling heeft het per ongeluk over Apenstaartjes. 

- Juf Jet zou trakteren als de toetsresultaten allemaal goed zijn. Dat zijn ze, dus vraagt een 

leerling wanneer ze de “trakteer” krijgen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

30 januari Renske, groep 6 

30 januari Ralph, groep 7 

1 februari Seraja, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 



 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Christian in de peutergroep 

Jente in de peutergroep 

Jacky in de peutergroep 

Isabella in groep 1-2 B 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Levenslicht: 

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 

januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, 

hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen 

gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 

4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan 

Roosegaarde: LEVENSLICHT. 

Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, 

Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 

vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. Afgelopen zondag 

is het tijdelijk lichtmonument onthuld in Langedijk, één van de 170 gemeenten waar de 

vervolging van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden. Het monument is een 

eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in 

het kader van 75 jaar vrijheid. De onthulling vond plaats bij het monument van de 

Stier. Bij deze onthulling mocht Jairah uit groep 8 als erfgoeddrager haar verhaal 

vertellen. Jairah is vorig jaar, na het project ‘Oorlog in mijn buurt’ bij ons op school, 

erfgoeddrager geworden. Jairah vertelde dat ze samen met Jan Weder was gekomen, 

die de oorlog ook heeft meegemaakt. In het kader van het project Oorlog in mijn buurt 

hadden zij en een aantal klasgenoten de 86-jarige meneer Weder geïnterviewd. Aan de 

hand van foto's vertelde hij destijds over de oorlogstijd in Broek op Langedijk tijdens 

de oorlog. Sinds het project is 

Jairah één van de 

'erfgoeddragers': deze kinderen 

beloven het verhaal door te 

vertellen zodat het nooit wordt 

vergeten. Ook spreken deze 

kinderen bij herdenkingen, 

evenementen en festivals. Toen 

ze werd uitgenodigd om 

aanwezig te zijn bij de onthulling 

van dit monument, nam Jairah 

meteen contact op met meneer 

Weder. Ze vond het een eer om 

samen met hem aanwezig te 

mogen zijn. 

Vrijdagmiddag zullen de groepen 

7 en 8 het monument Levenslicht 

bezoeken. 

 

 



 

 

- Tulpenbollen: 

In de gang tegenover groep 8 staat een bak met bollen en uit die bollen groeien tulpen! 

De groep kan zo goed de groei en ontwikkeling van de tulp volgen. We zijn benieuwd 

welke kleur de tulpen zullen krijgen én wie er straks een bosje tulpen in de woonkamer 

heeft staan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 

Kim en Sifra 
Omdat zij heerlijke cupcakes 
hebben gemaakt en verkocht 

voor de bosbranden in 
Australië! 

  Toppers van de week: 

Kim en Sifra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed onderwijs: ik teken ervoor! 
Steun de campagne ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ van Ouders van Nu door onze 
petitie te tekenen voor structurele investeringen in het onderwijs. 

Met de petitie roepen we het huidige en volgende kabinet op om snel en structureel 
te investeren in het onderwijs, om 3 redenen: 

1. In 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit 
er 240.000 

2. Steeds vaker worden onbevoegden voor de klas gezet en leerlingen naar huis 
gestuurd 

3. Klassen zitten te vol en een aantal scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek 

Wat kun je doen? 

• Teken hier de petitie 
• Maak samen met je kind een tekening van een handje. Je kunt hier ook een kant-en-

klare kleurplaat downloaden. Stuur of mail deze naar de redactie (postadres: 
Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, Nederland, mail naar redactie@oudersvannu.nl)  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpetities.nl%2Fpetitions%2Fonderwijspetitie&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=mqWL4%2FkNuRnT5SCP7IyqPsb3hJiiz9GcFAQ0x3e1wPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpetities.nl%2Fpetitions%2Fonderwijspetitie&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=mqWL4%2FkNuRnT5SCP7IyqPsb3hJiiz9GcFAQ0x3e1wPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.oudersvannu.nl%2Fm%2Fcwtuou62gkhr.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=8e9gigm1rj9XFUm8ZkxX3eMJ%2F3P%2FyQ5k%2Ba%2BxYUNSubo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.oudersvannu.nl%2Fm%2Fcwtuou62gkhr.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=8e9gigm1rj9XFUm8ZkxX3eMJ%2F3P%2FyQ5k%2Ba%2BxYUNSubo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fredactie%40oudersvannu.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676332126&sdata=b3f6hb82i3GM0oCT3NPse8J1qVOjboWcGhpKav%2FOKOc%3D&reserved=0

