
  

 
 

10 maart 2021 
 

AGENDA 
 

12 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij  

17 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

19 maart   Pannenkoekdag, groep 6 

23 maart   Afsluiting projectweken, wordt digitaal op een later moment 

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 

13 april   Groep 7 dansworkshop  

14 april   Groep 5 dansworkshop  

23 april   Koningsspelen én Meesters- en juffendag 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  9 mei    Moederdag 

 

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

 

WIST U DAT….. 
 

• Vrijdagochtend de techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8 plaatsvindt 

• Deze ochtend dit keer iets anders zal verlopen dan normaal 

• Dit omdat we de cohortering zoveel mogelijk willen waarborgen 

• Maar de techniekochtend ook doorgang willen laten vinden 

• De groepen nu in tweeën verdeeld zullen worden 

• En nabij het eigen lokaal de tweede groep geplaatst wordt 

• Op deze manier het onderlinge verkeer minimaal is 

• We hopen per 1 april volledig te gaan werken met Kidsconnect 

• Dit een softwareprogramma voor de opvang is 

• Ouders die gebruik maken van de opvang hier bericht over ontvangen 

• Het systeem het mogelijk maakt om wijzigingen, aanvragen e.d. online door te geven 

• We heel blij zijn dat we met Kidsconnect gaan werken! 

• Het aanbod van de opvang inmiddels behoorlijk is uitgebreid 

• We op alle dagen (dus ook de woensdag en de vrijdag) BSO aanbieden 

• Ook op alle dagen (van 8.30-12.30 uur) peuteropvang mogelijk is 

• VSO op alle dagen behalve de woensdag mogelijk is 

• U uw kind(eren) kunt aanmelden via https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/  

 

https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/
http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


KINDERPRAAT 
 

- Peuter tegen de juf die knoeit met haar drinken: “Juf, je beker bloeit!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

12 maart Noëlle, groep 7 

14 maart Mason, groep 4 

15 maart Mees, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Liselotte, groep 1 

Manoah, groep 1 

Roos, groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

KCR 

Bij het overgaan van school/opvang naar een kindcentrum, veranderde er niet alleen iets in de 

naam en het aanbod: om de medezeggenschap van ons kindcentrum zo efficiënt en effectief 

mogelijk te laten zijn, werd op het kindcentrum een kindcentrumraad (KCR) ingesteld.  

Dit is nieuw in onderwijs- en opvangland en een uitdaging: de medezeggenschap van 

medewerkers en ouders binnen het onderwijs valt namelijk onder de Wet op het primair 

onderwijs en de Wet medezeggenschap scholen. De medezeggenschap van medewerkers en 

ouders binnen de kinderopvang valt echter onder de Wet kinderopvang en de Wet op de 

ondernemingsraden. Met de KCR pionieren we dus binnen de kaders van de wet! 

 

Een KCR oefent de informatie-, advies- en instemmingsrechten van de 

Medezeggenschapsraad en de Ouderraad uit en verenigt de Medezeggenschapsraad, 

Oudercommissie en Personeelsvertegenwoordiging vanuit kinderopvang in één 

medezeggenschapsorgaan. In de KCR zitten dus (afgevaardigden van de) diverse geledingen 

binnen ons kindcentrum: de Medezeggenschapsraad, de LOR (ouderraad van de opvang), 

personeel onderwijs en personeel opvang. Een aantal keer per jaar schuift ook de 

Oudercommissie en de Oudervereniging aan. 

De KCR komt circa eenmaal per zes weken bij elkaar en heeft dan overleg over diverse zaken 

als het jaarplan, de begroting, het schoolplan, de formatie etc.  

Heeft u vragen over beleid of andere ‘kindcentrum-zaken’, dan kunt u zich richten tot één van 

de onderstaande KCR leden: 

Ouders: Johan de Bruin (tijdelijk niet bereikbaar, MR), Jacaranda Zwaga (MR), Linda Strijbis 

(MR), Timo Schoon (LOR, aftredend), Pauline Valk (LOR) 

Personeel: Vanessa Terpstra, Caroline Strijbis, Rianne de Groot, Cora van der Leeden. 

 

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diverse handschoenen 

- Twee mutsen 

- Col  

- Armbandje  

- Gele dopper 

 


