
  

6 november 2019  
 

AGENDA 
 

  4 t/m 8 november  Week van Respect 

  4 november  Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor     

ouders/verzorgers van groep 8, verzorgd door het Jan Arentsz 

  5 november   Schoolbezoek CvB, AD, sectormanagers Tabijn 

  6 november  Stakingsdag onderwijs: school is dicht,  

onderwijsgroepen zijn vrij 

  7 november   Dag van Respect 

  8 november   Nationaal Schoolontbijt 

  8 november   Lampionnenochtend 

  8 november   Activiteitenmiddag  

  9 november    Robotwedstrijd groep 6 

11 november   Start 10-minutengesprekken 

11 november    Sint Maartenfeest 

13 en 14 november  Fotograaf bij de peuteropvang 

14 november   Bezoek Tabijnscholen Uitgeest 

15 november   Schoolschaaktoernooi 

27 november   Pakhuis van Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 

29 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

  5 december   Sinterklaasviering 

13 december   Leerlingenraadvergadering 

19 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij i.v.m. kerstviering ’s avonds 

19 december  ’s Avonds kerstviering in de Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41A ,    

Broek op Langedijk voor en door alle leerlingen 

20 december   Voorstelling van Theater Stuiter voor alle onderwijsgroepen 

20 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

  6 januari   Eerste schooldag na de Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Maandagavond in groep 8 de voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs is geweest 

 De ouders en leerlingen op deze avond meer informatie krijgen over het hoe & wat van het 

voortgezet onderwijs tegenwoordig 

 Dat er heel veel veranderd is in de afgelopen jaren 

 We hopen dat de ouders en leerlingen nu een goed beeld hebben van het voortgezet 

onderwijs! 

 Gisteren ons kindcentrum bezoek kreeg van het College van Bestuur, de algemene directie 

en een sectormanager van Tabijn  

 Zij in de meeste groepen een les hebben bijgewoond 

 Ze ook gezellig hebben gekeken bij de peuteropvang, bso en bij een levelwerkinstructie 

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


 Onze bezoekers heel tevreden zijn over wat zij hebben gezien! 

 Een groot compliment was: “….veel scholen hebben een veilige leeromgeving op 1 staan, 

maar bij jullie is het een vanzelfsprekendheid….. we zien het, horen het en voelen het…” 

 We hier natuurlijk héél blij mee zijn 

 We dat sámen met alle medewerkers, kinderen én ouders voor elkaar krijgen! 

 Er ook drie leerlingen een heuse rondleiding hebben gegeven 

 Zij dit héél goed hebben gedaan 

 Juf Helene ze eigenlijk wil inhuren om de rondleidingen te doen bij intakegesprekken met 

ouders! 

 Deze week de week van respect is, met op donderdag als hoogtepunt de dag van respect. 

 Er vandaag gestaakt wordt door veel van onze leerkrachten 

 U hier meer over kunt lezen in deze nieuwsbrief  

 Vrijdagochtend het Nationaal Schoolontbijt plaatsvindt in alle onderwijsgroepen 

 Dit betekent dat de kinderen op school ontbijten 

 We vragen of elk kind een eigen beker, bord, bestek (mes, vork, lepel) en kommetje 

meeneemt 

 Vrijdagmiddag activiteitenmiddag is voor de groepen 5 t/m 8 

 Groep 8 die middag een spel gaat spelen over discriminatie en respect 

 Dit spel wordt geleid door de jeugdwerkers van Langedijk i.s.m. art.1 anti-

discriminatiebureau 

 We iedereen een hele goede afsluiting van de week van respect wensen 

 De hal bij de hoofdingang wordt versierd met ‘blaadjes van respect’ 

 U hier prachtige teksten van de kinderen kunt lezen 

 Deze ‘boom van respect’ in de hal zal groeien! 

 Zaterdag een deel van groep 6 gaat meedoen met de robotwedstrijd (lego league) 

 We ze heeeeel veel succes wensen! 

 Vandaag de stoep voor de school opnieuw bestraat wordt 

 Het handig is dat dit gebeurt nu de kinderen niet naar school komen! 

 

KINDERPRAAT 
- Bij een kleuter is een baby’tje geboren. Juf vraagt: ‘wat is het geworden?’ ‘Nou, heel leuk’ 

is de reactie. (Het is overigens een zusje) 

- In de klas wordt gesproken over wat een time-out is. Leerling (Maud):’Oh, een time-out! 

Daar zit mijn naam in!’ (tei-maud) 

- De peutergroep speelt verstoppertje. Peuter is aan het tellen: ‘1,2,3….8,9,10! Wie niet 

weggestopt is, is gezien! ‘ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

8 november Lars, groep 7 

10 november Jason, groep 5 

11 november Roos, peutergroep 

11 november Dean, groep 5 

11 november Maurits, groep 6 

12 november Wout, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 



WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Daniël, in de peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Staking: waarom staken we? 

Structurele investeringen blijven nodig om goed onderwijs te garanderen voor onze kinderen. 

Om de werkdruk te verlagen, de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs te dichten en 

het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Leraren die lesgeven in het speciaal onderwijs 

moeten er beter mee beloond worden, net als personeel op scholen in achterstandswijken. 

Daarom leggen we 6 november het werk neer. 

We merken dat er nog veel ouders zijn die zich verbazen over de staking, nu er 460 miljoen 

beschikbaar is gesteld. Graag lichten we dit toe: 

Het bedrag, toegezegd door onderwijsminister Arie Slob, is volgens de leraren bij lange na 

niet voldoende om de problemen structureel (en goed) op te lossen. Het zou bijna volledig 

bestaan uit eenmalige middelen voor 2020. Dat maakt waarom leerkrachten vinden dat 

minister Arie Slob de problemen waarmee de scholen kampen niet serieus neemt. Voor de 

jaren na 2020 zijn de scholen volgens de leerkrachten weer terug bij af. 

We hopen dat er structureel meer geld beschikbaar komt om én dat er goed wordt onderzocht 

welke maatregelen nodig zijn om het lerarentekort op te lossen! 

We willen de ouders en kinderen die ons hebben gesteund deze week en vandaag héél 

hartelijk bedanken! En de brieven/tekeningen die zijn ingeleverd, zijn op de post gedaan! 

 

Begeleiding levelwerk 

Binnen ons kindcentrum werken we vanaf groep 4 t/m 8 met de methode Levelwerk. In groep 

4 zijn we dit ook stapsgewijs aan het invoeren. 

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten en kan worden gebruikt vanaf 

groep 3 t/m groep 8. Met de aanschaf van Levelwerk heb je voor slimme en (hoog)begaafde 

leerlingen een passend en kant-en-klaar leerstofaanbod in je eigen school. Het is eenvoudig te 

implementeren en kan naast de methode gebruikt worden. Het aanbod is passend doordat je de 

basisstof compact en dus ruimte creëert voor een aanvullende verrijkingsleerlijn; Levelwerk. 

Levelwerk biedt begaafde leerlingen, slimme leerlingen en leerlingen met een goede 

werkhouding uitdaging. De lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Er is aandacht voor 

executieve functies en metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en 

kunstzinnige opdrachten. 

In de benadering van de beter presterende leerling zetten we op dit moment een 

volgende stap. Het blijkt namelijk dat het leren-leren echt niet altijd makkelijk is. Het 

arrangement van een leerling  wordt nu gebruikt om een groepje kinderen uit groep 4 en 5 en 

de leerkracht die Levelwerk begeleidt hierin verder te helpen.  

De opgedane kennis zullen we als school weer gebruiken voor andere leerlingen. 



 

 
 

Een prachtige seizoenenboom, gemaakt door de BSO-groep! Wat een kunstenaars!! 

 

 

SCHOOLFRUIT 
 

Vanaf volgende week woensdag gaan we met alle onderwijsgroepen meedoen aan de weken 

van het schoolfruit! Dit betekent dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag in de 

kleine pauze (rond tien uur), gratis fruit krijgen aangeboden. Zij hoeven die dag dus niets mee 

te nemen als tussendoortje, behalve iets te drinken. Iedere maandag ontvangen wij een mail 

waarin ook gemeld wordt wélk fruit wij die week geleverd krijgen.  

Dit communiceren we dan via Social Schools. Mocht uw kind allergisch zijn voor een bepaald 

soort fruit of dit écht niet lusten, dan mag u uw kind een ander soort fruit meegeven. 

Op de woensdag, donderdag én vrijdag 

mogen er geen schoolkoekjes e.d. 

worden meegegeven. We wensen alle 

kinderen heel smakelijk eten! 

Coördinator en aanspreekpunt voor het 

schoolfruit is Anna Balder, één van 

onze pedagogische medewerkers/ 

onderwijsassistenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OPROEP: HULP GEZOCHT! 
 

School in sinterklaassferen! 

Nog even en Sinterklaas komt met de Pieten ons land bezoeken.  

Wij zouden het fantastisch vinden als de school dan gezellig versierd is. Komt u ons ook 

helpen? 

Dit doen we vrijdag 15 november om 8.30 uur. We beginnen in de grote hal.  

 

Omdat de tijd zo snel gaat:  

Op vrijdag 6 december toveren we de school om in een 

prachtige kerstsfeer!  

Ook hier kunnen we uw hulp hard gebruiken! We 

starten om 9.00, de koffie en thee staan klaar! 

 

Aanmelden kan via: carolineverruijt@hotmail.com 

 

Namens de oudercommissie alvast heel hartelijk dank! 

 

LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

In deze eerste leerlingenraadvergadering van dit schooljaar is gesproken over de plannen met 

het schoolplein en het grasveld. 

Ook is de bestelling voor de verjaardagskaarten doorgenomen. 

 

Het is erg fijn om te merken dat de leerlingen oplettend zijn als het om het welzijn van 

medeleerlingen gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

De toppers van de week zijn: 
Het team van het Mozaïek! 
Omdat zij de kinderen een 

warm hart toedragen en hen 
wél een topprioriteit vinden! 

Toppers van de week: 

Het team van het 

Mozaïek! 


