
 

4 oktober 2017 
 

AGENDA 
 

  4 oktober   Start Kinderboekenweek 

  4 oktober   Gastlessen muziek in groepen 1, 2 en 3 

  4 oktober   Dierendag 

  5 oktober   Dag van de leerkracht 

  5 oktober   Landelijke staking scholen, onze school is deze dag dicht 

  6 oktober   Leerlingenraadvergadering 

11 oktober   Gastlessen muziek in groepen 5 en 8 

13 oktober   Einde Kinderboekenweek. Info in deze nieuwsbrief. 

18 oktober   Koffie Morning voor ‘Stichting Opkikker’ 

23 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober   Studiedag, alle leerlingen vrij  

  1 november   Luizencontrole 

  1 november   Herfstwandeling groepen 1/2 

  6 november   Start Week van Respect 

  7 november   Groep 8 naar Kamp Vught 

  7 november   Gastlessen muziek groepen 4 en 7 

  8 november   Lampionnenochtend  

  9 november   Nationaal Schoolontbijt 

  9 november   Dag van Respect 

  9 november   Voorstelling ‘Niemand is zoals jij’, voor groepen 1/2, 3, 4, 5, 6 

  9 november   Workshop ‘Ik alleen in de klas’ groep 7 

10 november   Workshop ‘Fight your inner Monkey’ voor groepen 7 en 8  

10 november   Sint Maarten vieren voor de groepen 1 t/m 3 

11 november   Sint Maarten 

13 november   Groep 8 naar HVC 

16 november   Schoolschaaktoernooi, 1ste avond 

17 november   Schoolschaaktoernooi, 2de avond 

17 november   Leerlingenraadvergadering 

17 november   Activiteitenmiddag 

18 november   Aankomst Sinterklaas in Nederland 

24 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

24 november   Lootje trekken groepen  5 t/m 8 

29 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

 

WIST U DAT….. 
 

*   Groep 8 gisteren naar de bibliotheek is geweest 

 Ze daar van alles hebben geleerd en gedaan  

 Het thema van de Kinderboekenweek centraal stond 

 De leerlingen met opdrachtkaarten aan het werk gingen 

 Ze goed leerden hoe ze de catalogus moeten gebruiken 

 Er ook verkleedpartijen plaatsvonden en spelletjes gespeeld werden 



 De leerlingen enthousiast hebben meegedaan! 

 De gastlessen muziek zijn gestart 

 Groep 6 gisteren dwarsfluitles heeft gehad 

 We het geweldig vinden dat deze muziekdocenten dit doen 

 Er de komende periodes nog meer gastlessen door muziekdocenten worden gegeven 

 We onder andere kunnen gaan genieten van saxofoon-, harp- en klarinetgeluiden in de 

school 

 Vandaag de start van de Kinderboekenweek plaatsvindt 

 We dat straks met elkaar feestelijk gaan openen in de zaal 

 Het thema dit jaar ‘gruwelijk eng’, ‘bibbers in je buik’ is 

 We hopen dat de leerlingen nog meer gemotiveerd worden om veel te gaan lezen! 

 Er al heeeeuuul veeeuuul flessen zijn ingeleverd voor MISSIQ 

 De leerlingen vandaag een kaartje van MISSIQ ontvangen  

 We hopen dat we een mooie bijdrage kunnen leveren aan het vervoer van de container 

 De kinderen in Sint-Maarten dan snel gebruik van de schoolspullen kunnen maken 

 We regelmatig ‘oude’ schoolspullen doneren aan MISSIQ 

 We het fijn vinden dat de spullen zo goed terechtkomen 

 Morgen het de Dag van de Leerkracht is 

 Tevens op deze dag gestaakt zal worden 

 Er op de scholen van Tabijn, waaronder onze school, die dag geen les gegeven zal worden 

 We alle leerlingen overmorgen, vrijdag 6 oktober, weer op school verwachten 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling tegen leerkracht: “Mijn ouders zijn vandaag 7 keer getrouwd!” (i.p.v. jaar) 

- Kleuter: “Juf, moet ik mijn voorste hand of mijn achterste hand geven?” (i.p.v. links of 

rechts) 

- Leerling groep 6 helpt een andere leerling bij de computer: “dan moet je de backspatie-

toets gebruiken.” (backspace) 

- Kleuter: “mijn moeder was niet zo snel vanmorgen, ze had haar turbo niet aan.” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig:  

  6 oktober Lenthe, groep 5 

  8 oktober Tessa, groep 7 

  9 oktober Jidde, groep 7 

10 oktober Britt, groep 7 

10 oktober Jet, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Kinderboekenweek 

Vandaag, woensdag 4 oktober, start de kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’en ‘Bibbers in je 

buik!’. Alle kinderen zullen de opening vanmorgen samen vieren in de zaal.  

Op vrijdag 13 oktober willen we op een feestelijke wijze de Kinderboekenweek weer 

afsluiten. Dit doen we met een Open Podium en een kinderboekenmarkt. Bij het Open 

Podium zijn belangstellenden (opa’s/oma’s, ouders/ verzorgers e.d.) van harte welkom!   

De kinderboekenmarkt houdt het volgende in:  

 kinderen mogen tweedehands boeken op een kleedje verkopen  

 de boeken mogen niet duurder zijn dan € 1,-  per stuk  

 de kleuters mogen alleen samen met hun ouders/verzorgers/opa’s/oma’s enz. door de 

school lopen om te kopen, Kleuters die écht geen begeleiders hebben, zullen een 

rondje door de school gaan met hun juf.  

 jonge kinderen mogen samen met een oudere broer/zus hun boeken op een kleedje 

verkopen.    

Vrijdag 14 oktober:  

9.15-9.50 uur   : Open Podium groep 1 t/m 5 (belangstellenden welkom!)  

10.00-10.30 uur  : Open Podium groep 6 t/m 8 (belangstellenden welkom!)   

10.45 uur   : Leerlingen maken een verkooppunt klaar: ze leggen een kleedje neer  

    en leggen daarop de boeken die zij willen verkopen  

o Gr.1/2: speelzaal en hal bij de kleuterlokalen 

o Gr. 3/4/5: in de grote zaal en de hal bij de hoofdingang  

o Gr. 6/7/8: op de eerste etage  

11.00 uur  : Boekenmarkt: kinderen mogen rondlopen om boeken te kopen en op   

                                      hun kleedje boeken verkopen 

11.30 uur   : We ruimen de kleedjes weer op en brengen alles terug naar de eigen     

                                      groep  

11.45 uur   : Alle niet-verkochte boeken gaan weer mee terug naar huis  

 

* tip: geef de kinderen een klein beetje wisselgeld mee in een bakje  

** tip: geef de kinderen liever geen grote bedragen mee naar school  

 

Uitslag fotowedstrijd vakantielezen 

Het was heel moeilijk om de winnaar te kiezen uit alle ‘vakantie-lees-foto’s’! Wat waren er 

mooie, leuke en gezellige foto’s bij! 

 

Uiteindelijk is er gekozen voor de foto  

van Thijm en Lenthe:  

De foto geeft een mooie indruk van de 

combinatie van een vakantie én lekker 

lezen!  

Thijm en Lenthe, gefeliciteerd en de prijs 

komt binnenkort jullie kant op! 

  

 

 

 

 

DE WINNAARS! 



Sportieve ochtend! 

Morgen, donderdag 5 oktober, organiseert SSL (Sportservicepunt Langedijk) een voetbal- en 

handbalevenement in Sporthal Geestmerambacht. Dit doen zij ter gelegenheid van de staking 

in het PO. 

De groepen 3, 4, en 5 zijn welkom van 10:00 – 12:00 uur en de groepen 6,7 en 8 van 13:00 – 

15:00 uur. Deelname kost € 3,00 en iedereen is welkom. 

 

Staking 

Op 5 oktober staken vele leerkrachten voor een eerlijk salaris. De Onderwijsverenigingen 

roepen ouders en grootouders op via de online petitie de staking van leerkrachten in het 

primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie is een gerechtvaardigde manier om de 

eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij 

dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en 

goede leerkrachten. 

De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het beroep 

aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een eerlijk salaris 

voor de leerkracht is één van de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit in het primair 

onderwijs te waarborgen. De onderwijsverenigingen roepen ouders én grootouders daarom op 

om de petitie te ondertekenen en de leerkrachten te steunen in deze actie  

http://voo.acemlna.com/lt.php?s=26f64ea7da1a40e1546969695c2c9812&i=3014A2801A42A

42210  

Ook ontvangen de leerlingen vandaag een flyer. Wij willen u vragen deze morgen voor uw 

raam op te hangen. Alvast bedankt! 

 

De FIRST LEGO League (FLL®)  

Dit jaar doet groep 6 mee aan de First Lego League. Dit is een wedstrijd voor jongeren tussen 

de 9 en 15 jaar. Aan de hand van verschillende opdrachten worden zij uitgedaagd om de 

maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken. Elk jaar wordt er aan de 

hand van één thema een nieuwe uitdaging, de zogenoemde challenge, geformuleerd. 

In teams van maximaal 10 leerlingen (plus  begeleiders) werken de kinderen aan de 

opdrachten en laten ze het resultaat zien tijdens de regionale en nationale finales.  

Tabijn kiest hierbij voor een iets andere opzet: de wedstrijd is voor leerlingen van groep 6 t/m 

groep 8. Alle scholen die zich hebben opgegeven doen mee aan een interne vriendschap-

pelijke wedstrijd tussen de Tabijnscholen.  

Afgelopen jaar mochten de winnaars hiervan Tabijn vertegenwoordigen op de regiofinale. De 

teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Daarbij 

maken ze gebruik van het LEGO MINDSTORMS® system met Robolab of RIS (Robotics 

Invention System) software. Met deze robots worden tijdens de (Tabijn)finale wedstrijden 

gespeeld op een opdrachtenparcours en kunnen er punten verdiend worden. Het parcours is zo 

ontworpen, dat beginnende teams vrij eenvoudig punten kunnen halen. Voor gevorderde 

teams is het aanzienlijk moeilijker om alle punten in de wacht te slepen. Dit om de mogelijk 

best grote leeftijdsverschillen tussen de teams te compenseren. 

Maar FLL is meer dan alleen een robot- of programmeerwedstrijd. Elk team voert namelijk 

binnen het thema van de challenge een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van 

techniek en technologie. De uitkomst hiervan mogen de kinderen zelf in de finales 

presenteren. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf 

initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem, 

waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben.  

De kinderen moeten zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze vervolgens presenteren 

op de finaledagen. 

http://voo.acemlna.com/lt.php?s=26f64ea7da1a40e1546969695c2c9812&i=3014A2801A42A42210
http://voo.acemlna.com/lt.php?s=26f64ea7da1a40e1546969695c2c9812&i=3014A2801A42A42210


Het FLL-programma steunt op enkele kernwaarden, die de deelnemers moeten leren dat niet 

winnen het belangrijkste doel is, maar dat een vriendschappelijke competitie voor iedereen 

verrijkend kan zijn. De kernwaarden in het kort: 

•   Wij zijn een team.  

•   We leren samen.  

•   We respecteren het principe van een vriendschappelijke competitie.  

•   Wat we ontdekken is belangrijker dan wat we winnen.  

•   We delen onze ervaringen met anderen.  

•   We laten sportiviteit zien in alles wat we doen.  

•   We hebben plezier! 

 

Koffie Morning 

Op woensdag 18 oktober a.s. van 10.30 – 12.00 uur organiseren wij weer de Koffie Morning 

van Stichting Opkikker. Na het succes van vorig jaar, hopen wij dit jaar weer op jullie komst. 

Tijdens deze ochtend geniet je van elkaars gezelschap onder het genot van een kopje koffie of 

thee mét taart en andere lekkere dingen. De toegang is gratis, maar er wordt wel een eigen 

bijdrage verwacht voor Stichting Opkikker. Door die bijdrage kan deze Stichting gezinnen 

met een langdurig ziek kind verrassen door hen een leuke dag te bezorgen. Natuurlijk hopen 

wij de € 215,- van vorig jaar te overtreffen! 

Deze ochtend wordt door verschillende mensen op allerlei plaatsen in het land georganiseerd. 

Dus: wat is een betere plek om gezellig samen koffie te drinken, even bij te kletsen en elkaar 

te leren kennen dan op school! Alle ouders zijn dan ook van harte welkom en neem gerust nog 

iemand mee! Ook de kleine kinderen zijn van harte welkom. 

 

Vergeet je niet in te schrijven op de lijst bij de hoofd- of de kleuteringang ingang van school 

(of mondeling, via app of facebook), dan weten wij hoeveel taarten wij kunnen gaan bakken! 

 

Elisabeth Linting (moeder van Jano, groep 2) en Anneke Pruijssers (moeder van Boaz en 

Anoek, groep 7 en 5) 
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GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 

Gevonden: 

- Zwart vest/jas 

- Grijs vest/jas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloren: 
Jason uit groep 3 is zijn jas kwijt. Het is een groen jack, met op de manchetten zwarte of witte 

strepen. 
 
 
 
 


