
 

11 juli 2018 
 

AGENDA 
 

11 juli    Sportdag groepen 1 en 2 

11 juli    Mamacafé: peuterdansen 

16 juli    Leerkrachten groep 3 en 4 vieren verjaardag 

16 juli    Eindmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 5 

17 juli    Eindmusical groep 8 voor de groepen 6 en 7 

17 juli    Eindmusical groep 8 voor ouders en leerkrachten 

18 juli    Afscheidsmoment groep 8  voor alle leerlingen 

18 juli    Rapporten mee 

20 juli    Margedag: alle leerlingen vrij  

21 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

  3 september   Eerste schooldag na de vakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 De kleuters vandaag sportdag hebben! 
 Er wordt onder andere gerend met eieren 

 Er ook met kruiwagens gelopen 
 Er ballen worden geworpen naar lege blikken 

 De kinderen ook heel ver kunnen springen 
 Het ook lekker weer is! 

 De bovenbouw gisteren sportdag had 
 Dit plaatsvond bij zwembad de Bever 

 Er onder andere een stormbaan in het water overwonnen moest worden 
 Een ander onderdeel de selfietocht was door het dorp 
 Het ondanks de kou een geslaagde dag was! 

 De activiteitenmiddag naar morgenmiddag is verplaatst 
 De bovenbouw dan heerlijk gaat zwemmen 

 We ze alvast een gezellige middag wensen! 
 Maandagmiddag de zogenaamde ‘doordraaimiddag’ was 

 Dit betekent dat de kinderen een uurtje gaan kijken in de klas en bij de leerkracht waar ze 

na de vakantie komen 
 Sommige kinderen niet begrepen waarom ze de volgende ochtend weer naar hun oude 

klas’ moesten ;-) 

 We weer een speciale kanjer op school hebben 

 Lenthe Keur namelijk ook haar haren heeft geknipt en gedoneerd 

 We supertrots zijn op zulke stoere acties! 

 De peuters van Het Parapluutje op de laatste schooldag naar de OKB gaan 

 We hen ook alvast veel plezier wensen! 

 Vandaag peuterdansen is bij de peuteropvang en het mamacafé 

 Alle mama’s én natuurlijk papa’s welkom zijn met hun kindje vanaf 10.00 uur 

 U verder in deze Nieuwsbrief gróót nieuws leest 

 We dankbaar en heel blij zijn met dit nieuwe wonder bij onze collega! 

 We iedereen een hele fijne laatste week wensen voor de zomervakantie! 

 

 

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


 
 

KINDERPRAAT 
 

- Kleuter: “Mijn vinger is gevallen!” (ik ben op mijn vinger gevallen) 
- Twee kleuters mogen bij de andere klas de methode Kind op Maandag halen: "We komen 

een kind halen, maar ik weet niet meer welke." 
- Juf Caroline is ziek en juf Helene vangt de kinderen op in de klas. Eén van de kinderen 

vertelt thuis: “Juf was ziek en toen kwam de burgemeester bij ons in de klas!”  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 juli Tijmen, groep 6 

12 juli Wouter, groep 5 

14 juli Nikky-Jayney, groep 6 

15 juli Thijn, groep 6 

15 juli Marlon, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Esther Keur in groep 1A. Esther start na de zomervakantie voor 

het “echie” op school. 

We wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
-Indeling kleuters: 

   Na de vakantie starten we bij de kleuters weer met twee groepen (in verband met het    

   leerlingenaantal). Dit betekent dat de kleuters (die niet naar groep 3 gaan), weer verdeeld  

   zijn over twee groepen. De indeling van deze groepen hebben de ouders van de kleuters  

   inmiddels ontvangen. 

-Afscheid van Ernst, Joyce, Lisa, Angela: 

   Volgende week zijn niet alleen de leerlingen van groep 8 voor het laatst op school, maar  

   ook meester Ernst, juf Joyce, juf Lisa en juf Angela. Meester Ernst wordt gymmeester en 

  ‘gewoon meester’ bij een andere school in de Zaanstreek, juf Joyce en juf Angela blijven bij 

   Tabijn werken en juf Lisa gaat elders aan het werk. We willen hen heel erg bedanken voor 

   hun inzet, wensen hen veel succes en hopen dat ze ooit weer eens bij ons komen werken: we 

   gaan jullie missen!!!! 

 

WELKOM! 
 

Juf Rianne heeft een baby gekregen! Zondag is zij bevallen van een zoon, Stijn. Stijn is een 

dapper maar nog klein mannetje, van 2355 gram. Het gaat heel goed met juf Rianne en met 

Stijn: inmiddels zijn ze lekker thuis! Rianne en Niels, gefeliciteerd met jullie zoon, Luuk 

gefeliciteerd met je broertje en Stijn: welkom op de wereld! 

 

 

 



 

 

Stijn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

Op de laatste leerlingenraadvergadering van dit schooljaar kregen we bezoek vanuit de 

gemeente: beleidsmedewerker de heer Montenegro en wethouder van onderwijs de heer 

Langedijk.  

De leerlingenraad had gevraagd of er meer speelmogelijkheden op het grasveld mogelijk 

waren en de heren kwamen de vragen daarover bespreken. 

Toen we in het verleden begonnen met het huren van het grasveld van de gemeente, werd 

aangegeven dat meer attributen dan de ballenvanger niet mogelijk waren. Dit keer bleek dat er 

toch meer kan. 

Als onze wensen duidelijk zijn, zal bij Openbare Ruimte gekeken worden of er nog wat 

bruikbare zaken over zijn.  

Ook kwam de tip om o.a. via crowdfunding aan financiële middelen te komen. 

Een zeer leerzame ontmoeting! 

 

Het was weer een leuke groep kinderen in de leerlingenraad dit jaar. Naast serieuze zaken, 

vierde ook de humor vaak hoogtij!  

Allemaal bedankt voor de fijne vergaderingen! 

Juf Nicole   

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

- Dopper 

- Zonnebril  

- Zonnepetje  

- Zwarte jas 

- Roze kettingslot 

- fietssleutel 

       

 
 
 


