
  

 
 

7 oktober 2020 
 

AGENDA 
 

  7 oktober   Groep 8 ontbijt bij de burgemeester (wordt verzet) 

  8 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

  9 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > opvang is ook gesloten 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

20 oktober   Televisieopnames o.v., info volgt 

21 oktober   Hoofdluiscontrole (onder voorbehoud) 

28 oktober   Herfstwandeling kleutergroepen  

  4 november   Groepen 3 en 4 techniekochtend 

  6 november   Nationaal Schoolontbijt 

  7 november   Robotwedstrijd Tabijn (onder voorbehoud) 

  9 november   Start Week van Respect 

10 november   Lampionnenmaakochtend 

11 november   Sint Maarten 

16 november   Start 10-minutengesprekken 

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

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

 

WIST U DAT….. 
 

• Afgelopen maandag de Dag van de Leerkracht was 

• De leerkrachten en pedagogisch medewerkers verwend zijn met heerlijke chocolade van 

Tabijn en een mooi boekje van de directie 

• We heel trots zijn op alle medewerkers die, ondanks de besmettingen en maatregelen, toch 

iedere dag weer met liefde voor de kinderen en hun werk klaarstaan 

• Morgen de Kinderboekenweek wordt afgesloten 

• We helaas dit jaar geen voorstellingen voor ouders kunnen 

organiseren 

• De, inmiddels bekende, boekenmarkt ook geannuleerd moest 

worden 

• Er wel in alle groepen leuke activiteiten worden georganiseerd 

voor de afsluiting van de Kinderboekenweek 

• U hier op social schools meer over zult kunnen lezen en zien!  

• In de school bij een aantal groepen heuse ophaalbruggen bij de 

deuren zijn gemaakt 

• Er in de gangen schilden en torsen hangen 

• We bijna als jonkvrouwen en ridders door de school bewegen! 

• Een enkele juf al uitkijkt naar de prins op het witte paard 

• Juf Cora de hare al heeft gevonden 

• Zij zaterdag in het huwelijksbootje zal stappen! 

• U ook via social schools hier meer over hebt kunnen lezen! 

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


• We via deze weg namens ons allen Cora en Dennis een hele fijn en gezegende dag wensen 

• En natuurlijk een heel gelukkig huwelijk! 

• Vrijdag het hele kindcentrum gesloten is, ook de opvang  

• Dit in verband met een teambrede studiedag 

• Deze studiedag wordt gevolgd door de herfstvakantie 

• De herfstvakantie weer wordt gevolgd door een studiedag voor de onderwijsgroepen 

• Op deze studiedag, 19 oktober, de peuteropvang en de opvang van de maandag wel 

plaatsvindt 

• We iedereen een hele fijne vakantie wensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Groep 8 leest in een tekst dat uitslapen tot betere schoolcijfers leidt. De opdracht bij de 

tekst luidt: “Bedenk een vraag bij elke alinea”. Waarop een leerling de slimme vraag 

opschrijft: “Als je door uitslapen hogere cijfers haalt, waarom beginnen de scholen dan zo 

vroeg?” 

- In groep 5 wordt bij aardrijkskunde de vraag gesteld wat er geleerd is over aardbevingen. 

Antwoord van een leerling: “Als een mars tegen een snicker botst, dan komt er een 

aardbeving”. 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 oktober Sem, groep 3 

11oktober Daniël, groep 6 

15 oktober Elin, groep 2 

15 oktober Anna, groep 8 

19 oktober Isabella, groep 6 

20 oktober Bowie, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Juliët in groep 1 

Ruben in de peutergroep 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Toegang tot het kindcentrum 

Helaas merken we dat er in toenemende mate toch ouders/verzorgers het kindcentrum 

binnenkomen. Dit is écht niet de bedoeling. Met name na de besmettingen onder het personeel 

en de verscherpte maatregelen willen wij u allen verzoeken om de school niet zonder 

toestemming binnen te gaan. Ook niet om uw kind op te halen na een muziekles of BSO. 

Voor de BSO kunt u bij het lokaal beneden op het raam kloppen of via het mobiele nummer 

vragen uw kind naar buiten te brengen/sturen (via 06-42406820). 

Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

 



 

 

Kindertalentweek in de Binding! 

 

Theater de Binding organiseert in de herfstvakantie de Kindertalentweek voor alle kinderen in 

Langedijk! 

Kinderen kunnen drie dagen lang kiezen uit 6 verschillende workshops: 

- Workshop Dansen is Cool 

- Workshop Percussie 

- Workshop Boeken maken Muziek 

- Workshop Plak jezelf achter het behang (beeldend) 

- Workshop Theater 

- Workshop Zingen is voor iedereen 

 

 

 
 

We hopen dat er veel leerlingen gaan deelnemen aan deze mooie week! De Kindertalentweek 

wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lief Langedijk en de Gemeente Langedijk. 

De flyer vindt u in de bijlage. 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

In de directiekamer wachten de volgende artikelen op hun eigenaar: 

 

- Vest van Nike, grotere maat 

- Zwarte legging 

- Donderblauw shirt 

- Sokken merk Kipstar 

- Blauwe etui 

- Fietssleutel met aapje eraan 

- Fietssleutel zonder hanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


