
  

9 oktober 2019  
 

AGENDA 
 

11 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

16 oktober   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

28 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

30 oktober   Kleutergroepen herfstwandeling  

  1 november   Leerlingenraadvergadering 

  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 en AD Tabijn 

  7 november   Dag van Respect 

  8 november   Nationaal Schoolontbijt 

  8 november   Lampionnenochtend 

  8 november   Activiteitenmiddag  

  9 november    Robotwedstrijd 

11 november   Start 10-minutengesprekken 

11 november    Sint Maartenfeest 

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  

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week groep 8 op schoolkamp is geweest 

 Zij woensdagochtend vroeg naar Texel vertrokken 

 Het goed is dat er regenpakken bestaan 

 De sfeer er al vroeg in zat! 

 De groep en de leiding een geweldig kamp heeft gehad! 

 We de leiding, Pauline-Frank-Niels-Joost-Jet-Lydia-Yvon, heel hartelijk willen bedanken!! 

 Vorige week woensdag ook de Kinderboekenweek is gestart 

 Het thema dit jaar ‘reizen’ is 

 Een aantal leerkrachten wel op een héle speciale manier naar school waren gekomen 

 Juf Vanessa op een klein stepje binnenkwam 

 Juf Nel met een parachute was geland op het plein 

 Juf Annemarie de Gouden Koets had weten te strikken! 

 De Kinderboekenweek vrijdagochtend wordt afgesloten 

 Dit met optredens en een boekenmarkt gaat gebeuren 

 U hier meer over leest in deze Nieuwsbrief! 

 

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


 Afgelopen zaterdag de ‘Dag van de leerkracht’ was 

 We de leerkrachten natuurlijk even in het zonnetje hebben gezet! 

 Zij een extraatje hebben ontvangen van de directie én iets lekkers van Tabijn 

 We het super vinden dat ze bij ons werken!!!! 

 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 oktober Sem, groep 2 

11 oktober Daniël, groep 5 

14 oktober Laurens, groep 8 

14 oktober Vince, groep 8 

15 oktober Elin, groep 2 

15 oktober Anna, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Jan, in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

FOTO’S LEESWEDSTRIJD 
 

De winnaars van de vakantiefoto-leeswedstrijd zijn 

bekend! 

(tromgeroffel………….) 

1e prijs: Krijn, lezend onder water in het zwembad 

2e prijs: Marre, fotoserie, lezend op allerlei plekken 

3e prijs: Christiaan, die lezend in slaap was gevallen 

Binnenkort ontvangen jullie je prijs! Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Afsluiting kinderboekenweek 

Op vrijdag 11 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 peuters en 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 11 oktober:  

9.15-9.50 uur  : Open Podium groep 1 t/m 4 (belangstellenden welkom!)  

10.00-10.30 uur  : Open Podium groep 5 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  

 Gr.1/2: in hun lokaal en hal bij de kleuterlokalen 

 Gr. 3/4/5: in de gang bij hun groep en in de hal 

bij de hoofdingang  

 Gr. 6/7/8: op hun gang en in hun klas 

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

                                 hun kleedje boeken verkopen 

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

                                 groep. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 
 

 
 

De toppers van de week zijn: 
Pauline-Frank-Niels 

Dank voor jullie inzet voor het 
kamp van groep 8! 

Toppers van de week: 

Pauline-Frank-Niels 


