
  

 
 

17 februari 2021 
 

AGENDA 
 

19 februari  Studiedag: wordt een ‘gewone’ lesdag (wel peuteropvang, 

géén noodopvang i.v.m. studiedag-activiteiten na schooltijd!) 

22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 

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

  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 

13 april   Groep 7 dansworkshop  

14 april   Groep 5 dansworkshop  

23 april   Koningsspelen 

23 april   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….. 
 

• We enorm hebben genoten van de sneeuw- en schaatspret 

• De dooi nu écht heeft ingezet 

• Sommige kinderen er nu van overtuigd zijn dat het zomer is 

• Er dan toch wat overredingskracht nodig is om ze hun jas aan te laten doen 

• Het naar buiten gaan nu sneller gaat zonder alle snowboots en skipakken ;-)  

• Deze week de 10-minutengesprekken plaatsvinden 

• U als ouder hiervoor hebt kunnen intekenen op Social Schools 

• We het belangrijk vinden om iedereen te spreken na de lockdown 

• Deze week ook de adviesgesprekken in groep 8 zijn gestart 

• We trots zijn op alle leerlingen van groep 8 

• We hen veel succes wensen met het vinden van een passende school voor het voortgezet 

onderwijs! 

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


• Dit natuurlijk minder leuk is doordat de open dagen/avonden online hebben 

plaatsgevonden/plaatsvinden 

• Maar het vast goed gaat komen! 

• Gisteren de screening voor de kinderen geboren in 2010 op school heeft plaatsgevonden 

• Dit door de lockdown was uitgesteld 

• Er heel veel gevonden voorwerpen zijn verzameld 

• Deze in deze Nieuwsbrief en op Social Schools worden geplaatst 

• We hopen dat de kledingstukken e.d. weer snel terug zijn bij de rechtmatige eigenaren! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Na een les over het gebruik van de apostrof (‘) komt zomaar een nieuw woord aan het 

licht: ’s acherijnig (chagrijnig) 
- Maandagochtend begon de school om 10.00 uur i.v.m. de code rood. Een aantal leerlingen 

van groep 8 was al wat eerder op hun plein. Ze mochten van meester Joost gerust alvast de 

klas (de zaal) in: “Ga dan maar even rustig lezen”. “O!”, was de reactie en ze stapten snel 

weer naar buiten: “We gaan nog wel even naar buiten hoor!” 
- Leerling tegen juf: “Juf, ik ben vanmorgen helemaal over het water naar school gelopen!” 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

18 februari Ditte, groep 6 

18 februari Aylien, groep 8 

20 februari Evi, groep 3 

28 februari Julia, peutergroep, daarna groep 1 

28 februari Sofie, peutergroep, daarna groep 1 

1 maart Kaitlyn, groep 3 

1 maart Sven, groep 6 

2 maart Christiaan, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Cas, peutergroep 

Jette, peutergroep 

Luuk, peutergroep  

Jason, groep 1 

Kris, groep 4 

Sven, groep 6 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 

 

 

 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Nieuws vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 

- Cursus: “Ben jij ook een Brus?” 

     MEE & De Wering organiseert in maart en november van dit jaar de cursus  “Ben jij ook 

een BRUS?”.  Deze cursus is voor kinderen van 7-11 jaar die een broer of zus met een 

beperking hebben. 

- Rouwgroepen voor kinderen en jongeren:  

     Rouwpraktijk RouwNouw organiseert rouwgroepen voor kinderen en jongeren, zie 

https://www.cjgalkmaar.nl/nieuws/nieuws/rouwnouw-organiseert-rouwgroepen-voor-7-18-

jr  

- Oudercafé: Op 23 maart wordt er weer een online oudercafé georganiseerd. Zie bijlage 

voor de uitnodiging. 

- Cursusaanbod CJG Langedijk: Zie bijlage 
 

Tips voor gezonde traktaties: 

http://www.gezondtrakteren.nl/  

https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/  

https://nl.pinterest.com/aline1001/gezonde-kindertraktaties/  

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/traktaties-en-kinderfeest.aspx 

 

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! 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 

- Twee jasjes 

- Twee sjaals 

- Roze hoofdband 

- Handschoenen 

- Sokken 

- Wit horloge 

- Sleutel aan oranje sleutel- 

hanger met klomp met de  

naam Josh 

https://www.cjgalkmaar.nl/nieuws/nieuws/rouwnouw-organiseert-rouwgroepen-voor-7-18-jr
https://www.cjgalkmaar.nl/nieuws/nieuws/rouwnouw-organiseert-rouwgroepen-voor-7-18-jr
http://www.gezondtrakteren.nl/
https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/
https://nl.pinterest.com/aline1001/gezonde-kindertraktaties/
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/traktaties-en-kinderfeest.aspx
https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/

