
  

 
 

3 februari 2021 
 

AGENDA 
 

  8 februari   Heropening school en peuteropvang!!! 

10 februari   Rapporten mee 

15 februari   Start 10-minutengesprekken 

16 februari   Screening GGD kinderen geboren in 2010 

19 februari   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 

  2 maart   Groep 6 en 8 museumpleinbus 

  3 maart   Luizencontrole 

  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 

  6 april   Start Entree-toets groep 7 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• We hééééél blij zijn met het nieuws dat we weer open mogen! 

• We niet kunnen wachten met alle kinderen weer te zien! 

•  De juffen en meesters het natuurlijk ook erg spannend vinden! 

• Het crisisteam van Tabijn vanmorgen bijeen is gekomen 

• Vanavond het protocol van de PO-raad wordt gepubliceerd 

• U meer leest over de heropening, verderop in deze Nieuwsbrief 

• We maandag ook van start gaan met de projectweken 

• Het thema dit keer is……… TOEKOMST 

• We in de nabije toekomst zullen beslissen hoe de eindpresentatie zal zijn 

• We helaas geen tentoonstelling kunnen houden voor alle ouders en geïnteresseerden 

• Maar we vast een leuk alternatief zullen bedenken! 

• De adviesgesprekken van groep 8 zijn uitgesteld 

• De ouders van de groep 8-leerlingen van de volgende stappen op de hoogte zijn gebracht 

• De leerlingen van groep 8 digitaal de open dagen hebben bijgewoond 

• De VO-scholen dit heel goed verzorgd hebben! 

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


• We alle leerlingen van groep 8 succes wensen met het maken van een keuze voor het 

voortgezet onderwijs! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling in de noodopvang: “Een vrouw is een ouder iemand dan een meisje”. Kijkend 

naar juf Annemiek: “Jij dus!” 
- Kleuter: “Mijn moeder is aan het sporten om haar nog zwaarder te maken.”  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

4 februari Melle, groep 1 

8 februari Eva, groep 6 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Eva, groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Heropening van de onderwijsgroepen en de peuteropvang 

U heeft het vast al begrepen: maandag 8 februari mogen we 

weer de deuren openen! We zijn daar heel erg blij mee en 

kunnen niet wachten om alle kinderen weer te begroeten! 

Op het moment van schrijven van deze Nieuwsbrief komt het 

crisisteam van Tabijn bijeen om te bespreken hoe de 

heropening van de scholen en kindcentra van Tabijn zal gaan 

plaatsvinden. Helaas zal vanavond pas het protocol van de 

PO-raad verschijnen, wat een aanvulling of invulling zal zijn 

op het protocol van Tabijn. De PO-Raad verwerkt de nieuwe 

maatregelen en adviezen waar nodig in de protocollen, maar is 

daarin afhankelijk van het ministerie van OCW en het RIVM. 

Zij voeren momenteel nog overleg over welke aanvullende maatregelen nodig zijn op school. 

Helaas kunnen we dus nog niet volledig aan u mededelen hoe de heropening plaatsvindt. Wel 

staat vast dat de onderwijsgroepen en de peuteropvang maandag weer opengaan en de 

BSO/VSO nog gesloten blijft. Na schooltijd is er alleen noodopvang (mits u normaliter ook 

op de dag van aanvraag voor noodopvang gewone opvang afneemt). 

Indien u van de noodopvang gebruik moet maken, willen we u vragen om dit vóór vrijdag 5 

februari 17.00 uur door te geven, zodat wij tijdig een goede planning kunnen maken. 

 

Peuteropvang 

Vanaf maandag gaat ook de peuteropvang van start. Graag willen we u eraan herinneren dat 

de tijden van de peuteropvang zijn gewijzigd: iedere dag zal de peuteropvang 8.30-12.30 uur 

geopend zijn. We willen u vragen om uw peuter(s) een kleine lunch en wat drinken mee te 

geven zodat de pedagogisch medewerkers voor 12.30 uur met hen kunnen eten (anders duurt 

de ochtend te lang en hebben ze trek!). Het ‘tien-uurtje’ is nog wel bij de opvang inbegrepen 

en hoeft u dus niet mee te geven.  



 

Noodopvang na heropening van de school 

Indien uw kind gebruik maakt van de noodopvang, dan willen we u vragen om de 

peuters/kleuters bij de ingang aan de kant van de Dorpsstraat (ingang peuters en groep 1/2C) 

op te halen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang aan de 

Museumweg.  

Het is niet de bedoeling dat ouders de school binnenkomen: als het regent en u komt uw 

kind(eren) ophalen, dan mag u natuurlijk wel even schuilen in het halletje. 

In geval van nood is de noodopvang ook te bereiken via 06-42406820. 

   

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! Dus meld uw peuter snel aan via bovenstaande link! 

 

 

  

 

 

https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/

