
  

 
 

10 februari 2021 
 

AGENDA 
 

10 februari   Rapporten mee 

15 februari   Start 10-minutengesprekken 

16 februari   Screening GGD kinderen geboren in 2010 

19 februari   Studiedag: wordt een gewone lesdag 

22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 

  2 maart   Groep 6 en 8 museumpleinbus: gaat helaas niet door 

  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 

  1 april   Paasviering 

  2 april   Goede Vrijdag, hele kindcentrum gesloten 

  5 april   Tweede Paasdag, hele kindcentrum gesloten 

  6 april   Start Entree-toets groep 7 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• We heel blij zijn dat we iedereen gisteren weer mochten begroeten! 

• Het heerlijk was om de kinderen, met rode wangen van de winterse kou, te zien arriveren 

• Het voor iedereen weer even wennen was 

• We hebben gemerkt dat de kinderen elkaar hebben gemist 

• De hele dag door werd bijgepraat       

• De sneeuw heerlijk is om mee te spelen 

• Het heuveltje bij de buis fijn is om met de slee vanaf te gaan 

• Juf Mirjam dit helemaal onderschrijft! 

• Juf Cora daar bij dit aanzien hartelijk om kan lachen 

• Vandaag de kinderen van de onderwijsgroepen hun rapport meekrijgen 

• Het door de lockdown natuurlijk niet makkelijk was om in te vullen 

• Maar de kinderen natuurlijk wel hun best hebben gedaan! 

• De midden-toetsen van het leerlingenvolgsysteem nog niet zijn afgenomen 

• Dit na de voorjaarsvakantie zal gebeuren 

• De resultaten dus niet in de rapporten vermeld staan 

• We respect hebben voor de juffen van de jongste groepen 

• Het namelijk niet gemakkelijk is om 25 kinderen in skipakken, sjaals, wanten, mutsen en 

snowboots te hijsen en dan nog speeltijd over te houden       

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


 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 februari Fije, groep 1 

11 februari Luka, groep 3 

12 februari Kik, groep 8 

14 februari Nathan, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Ties, groep 1 

Bauke, peutergroep 

July, peutergroep 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
  

Studiedag 

Vrijdag 19 februari stond er een studiedag voor het gehele kindcentrum gepland waarbij het 

gehele kindcentrum gesloten zou zijn. Door de lockdown en de sluiting van afgelopen 

maandag vinden wij het beter om deze studiedag te laten vervallen en een gewone lesdag te 

plannen, alsmede de peuteropvang te openen. De VSO/BSO blijft wel gesloten.  

 

Tien-minutengesprekken 

Donderdagavond rond 19.00 uur zullen de tijden voor de tien-minutengesprekken worden 

opengezet op social schools, voor de groepen 1 t/m 7. De gesprekken zullen digitaal 

plaatsvinden. 

We willen u vragen om in te tekenen op een tijd dat het u schikt. De leerlingen van de 

groepen 5, 6 en 7 zijn bij de gesprekken aanwezig. 

Groep 8 heeft geen tien-minutengesprekken, maar zal adviesgesprekken voeren. De 

intekening voor deze gesprekken volgt later. 

 

Aanvragen Peuteropvang, BSO en VSO 

Tegenwoordig kunt u ‘normale opvang’ aanvragen via een link op de website: 

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

Er is weer plaats bij de peuteropvang, met name op de maandag! Dus meld uw peuter snel aan 

via bovenstaande link! 
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