
  

 
 

13 januari 2021 
 

AGENDA 
 

18 januari   Start toetsweken (wordt uitgesteld) 

21 januari   Groep 8 virtuele rondleiding Anne Frankhuis 

25 januari   Start toetsweken 

26 januari   Start Tuinbouwbattle groep 8 

  1 februari    Studiedag, de onderwijsgroepen zijn vrij  

  2 februari   Start projectweken 

  2 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

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 

 

* De schuingedrukte activiteiten zullen niet meer plaatsvinden of zijn uitgesteld. 

 

WIST U DAT….. 
 

• De eerste week van de lockdown met onderwijs-op-afstand er alweer op zit 

• De kinderen het geweldig doen! 

• We ook heel blij zijn met de inzet van de ouders 

• Er vandaag via Social Schools nog een schrijven zal volgen i.v.m. de verlenging van de 

lockdown   

• We hopen dat de verlenging voor de scholen maar één week zal blijven 

• We de kinderen namelijk heel erg missen……. 

• Het fijn is dat we de kinderen wel minimaal twee keer per dag digitaal zien   

• We ook een kijkje krijgen in het leven thuis 

• Bijvoorbeeld huisdieren ook met regelmaat deel uit maken van de ‘Meet’ 

• Sommige bedden nog snel worden opgemaakt ;-) 

• Sommige leerkrachten dit ook moeten doen ;-) 

• Het alleen daarom al fijn is als we weer fysiek naar school en de opvang kunnen! 

 

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


 

KINDERPRAAT 
 

Kleuter in de Meet tegen een andere kleuter: "Hoe gaat het met je bladeren?" (Blaren)  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

16 januari Ronja, groep 6 

16 januari Denise, groep 7 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Emily in groep 1 

Morris in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Voortgezet onderwijs 

Normaliter starten rond deze tijd de open dagen bij de middelbare scholen. In verband met de 

lockdown hebben de middelbare scholen besloten om de open dagen te verplaatsen of digitaal 

aan te bieden. Omdat dit per school verschilt (ook qua datum en tijd) willen we de ouders van 

de groepen 7 en 8 niet overspoelen met flyers en mailtjes van alle scholen, maar u via deze 

weg laten weten hoe u gemakkelijk aan alle informatie komt: 

• Ga naar https://www.devogids.nl/middelbare-

scholen/schoolwijzer?zoekcriteria=1721&kilometer=10  

• Hier ziet u een kaartje met alle VO-scholen rondom Broek op Langedijk. In de kolom 

aan de linkerkant ziet u een lijst van de scholen. 

• Klik de school van uw keuze aan 

• Scroll iets naar beneden. Dan ziet u aan de rechterkant ‘website 

groep 8’ en ‘brochure groep 8’. Hier vindt u alle informatie over 

de open dagen e.d.  

• U kunt ook via de eerste pagina (met het kaartje) aan de 

linkerkant scholen met elkaar vergelijken. 

 

 

 

Wij adviseren ouders altijd om minimaal twee scholen te bezoeken met de open dagen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met meester Joost, 

j.goedbloed@tabijn.nl   

 

Verlenging lockdown 

Gisteravond heeft het kabinet dus aangekondigd dat de scholen in ieder geval nog gesloten 

zullen blijven tot 25 januari. Niet geheel onverwacht, maar helaas is dit één van de 

maatregelen die nodig zijn om controle te krijgen over het coronavirus.  

Het is ontzettend fijn dat we met uw ondersteuning alle leerlingen bereiken met het onderwijs 

op afstand. De leerlingen zijn goed in beeld en wij bieden ondersteuning aan leerlingen in  

kwetsbare thuissituaties omdat er bijvoorbeeld een ouder ernstig ziek is. Samen met uw hulp 

https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/schoolwijzer?zoekcriteria=1721&kilometer=10
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blijven de leerkrachten zich er voor inzetten om het thuisonderwijs op dezelfde manier voort 

te zetten. Dat gaat ons lukken, maar vraagt van iedereen nog een stapje erbij. We begrijpen 

dat dit in meerdere thuissituaties steeds ingewikkelder wordt, maar helaas is er geen keuze. 

Laten we er het beste van maken en wachten op de dag dat we weer fijn met elkaar naar 

school kunnen gaan. 

 

Onderwijs-op-afstand: bericht van CJG coach Judith Groot 

Beste ouders, 

Via deze weg wil ik u een hoopvol 2021 toewensen!  

Vanwege de maatregelen ben ik niet op school aanwezig. Dat betekent gelukkig niet dat ik 

niet bereikbaar ben om met u mee te denken over vragen over opgroeien en opvoeden.   

Via de leerkracht, juf Rita, juf Helene of rechtstreeks met mij bent u welkom om contact te 

zoeken. Samen plannen we dan een afspraak.   

In deze bijzondere tijd wordt er veel gevraagd van ouders en kinderen. Onderstaande tips 

kunnen u mogelijk helpen om met elkaar op een fijne manier samen thuis te zijn.  

Hopelijk tot snel! 

 

Met vriendelijke groet, 

 Judith Groot 

Jeugd- en Gezinscoach CJG 

 06-22856754 |  j.groot@gemeentelangedijk.nl 

 

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 

       
 

1. Goede voorbereiding 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Neem bijvoorbeeld samen elke zondagavond even 

de week door: wat staat er op het programma, wie doet wat en hoe verloopt de logistiek? Dat 

geldt ook voor de rest van de week: klaarzetten wat kan, eten maken voor twee dagen en 

schoolwerk de avond ervoor al klaarleggen. Dat scheelt zo veel! 

2. Slim plannen en organiseren 

Noteer dingen die moeten direct op een kalender en houd een doorlopend boodschappenlijstje 

bij. Bundel activiteiten zoals de strijk, administratie en klusjes op een gepland dagdeel in 

plaats van steeds een beetje. Bewaak vooral ook je eigen agenda en die van de kinderen. Plan 

voldoende rustmomenten in, daar wordt iedereen blij van. 

3. Routines 

Routines voor de dagelijkse terugkerende dingen in huis geven duidelijkheid, regelmaat, 

houvast en rust. Vaste volgordes voor het ochtend- en avondritueel voorkomen een hele hoop 

gedoe. 

4. Basisafspraken 

Snoepmomenten, tv of computer, bedtijden, hartig en zoet op brood, huiswerk en spelen – het 

kan voor heel wat onrust zorgen in huis. Vaste basisafspraken rondom dit soort terugkerende 

battles zorgen voor helderheid en veel minder strijd. Gewoon omdat een kind weet wat de 

afspraak is. Uitzonderingen benoem je gewoon als uitzondering. 

5. Neem de tijd 

‘Schiet nou eens op….’ ‘Kom, we komen te laat’. Wat horen we het onszelf vaak zeggen. Er 

is geen betere tip te geven dan gewoon wat meer tijd te nemen voor alles wat er allemaal 

moet. Op tijd beginnen, gewoon wat eerder opstaan en op tijd naar boven gaan. Simpel en 

doeltreffend, als we het maar doen. 

6. Choose your battles 

mailto:j.groot@gemeentelangedijk.nl
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Je kunt je overal druk om maken, je kunt het ook niet doen. Het kan enorm helpen als je wat 

meer loslaat. Doe sommige dingen gewoon zelf, maak niet overal een punt van en beperk je 

tot de dingen die écht belangrijk zijn. 

7. Leg de lat wat lager 

Geloof me: in geen enkel gezin is het altijd gezellig en geen kind of ouder is altijd even 

vriendelijk en relaxed. Dat kan niet en hoeft ook niet. Geen puf meer vandaag? Dan morgen 

weer een netter een huis. Iedereen op en chagrijnig? Zeg wat afspraken af en las een dvd-

middag in. Vraag niet te veel van jezelf en van je kinderen. We zijn allemaal maar mensen. 

8. Maak dingen makkelijker voor jezelf en de kinderen 

Kies op hectische dagen voor eten dat de kinderen lekker vinden. Pureer op een pittige dag 

gewoon de pastasaus, om gezeur te voorkomen. En bestel in drukke weken je boodschappen 

eens een keer online, om maar wat te noemen. 

9. ‘Fouten’ maken mag 

De perfecte opvoeding bestaat gelukkig niet. De perfecte ouder ook niet. Opvoedkundige 

missers zo nu en dan horen erbij; iedereen maakt ze en ze zijn ook nog eens prima voor het 

opgroeien van kinderen. Het zou wat zijn als je een perfecte ouder had: oersaai en bovendien 

mis je als kind dan heel veel mooie levenslessen en leermomenten. 

10. Aandacht op overgangsmomenten 

Overgangsmomenten zorgen vaak voor jengelende of muitende kinderen. Veel kinderen 

vinden deze momenten moeilijk. Ze overzien het niet, hebben moeite met afronden of moeten 

even wennen aan de nieuwe situatie. Het is fijn en slim om even tijd en aandacht voor je 

kinderen te hebben op dit soort momenten.  

(bewerkt uit het tijdschrift JM) 
 

Vanuit school willen we hier nog aan toevoegen: 

• Eigen plek: maak met de kinderen samen (indien mogelijk) een ‘eigen kantoortje’ op 

hun kamer. Dit is waar zij, net als papa of mama, aan het werk zijn voor school. 

• Rooster: maak een rooster voor werktijd/koffietijd/speeltijd en maak het inzichtelijk 

voor de kinderen op een groot blad. Hou vaste tijden aan voor de structuur. 

• Uitgestelde aandacht: in de klas krijgen de kinderen ook niet direct de aandacht/hulp 

van de leerkracht als zij dit willen/nodig hebben. Kinderen leren in de klas omgaan 

met uitgestelde aandacht. Dit kunt u thuis ook doorzetten, door te werken met 

vraagkaartjes (als ze een vraag hebben, leggen ze het rode kaartje neer) en time-timers 

(op internet kunt u een time-timer klok laten teruglopen.) Zo kunnen de kinderen zien 

wanneer u weer beschikbaar bent voor vragen/opmerkingen. 

• Vragen stellen: stimuleer de kinderen om écht de vragen aan de leerkrachten in de 

Meet te stellen: tijdens schooltijden zijn zij allen bereikbaar via de Meet en mail! 

• Rustige omgeving: probeer een eigen rustige werkomgeving te creëren voor de 

kinderen en zorg dat er geen tv/radio aanstaat of een mobieltje binnen handbereik is. 

Helaas zien we nog vaak kinderen op hun mobiel zitten in de Meet… Dit leidt 

allemaal af. 

• Maak combideals: heeft uw broer, zus, moeder of buurman (mensen uit uw ‘bubbel’) 

dezelfde uitdagingen met betrekking tot thuiswerken en kids? Maak een combideal! 

De ene dag de kids bij hen, de andere dag de kids bij u. Zo hebben beiden profijt en 

kunt u echt even meters maken. En misschien meteen afspraken maken over de 

boodschappen: ene dag de één, andere dag de ander? 

• Maak het gezellig: vergeet niet om het ook gezellig te maken samen. Vooral in deze 

bijzondere, onzekere coronatijd: zorg goed voor elkaar! En geniet van elkaar (ook al 

kun je ze soms wel achter het behang plakken…)! 

 

 

 

  

 



Noodopvang 

Voor de lockdown was er de mogelijkheid om kinderen aan te melden voor de noodopvang. 

De inschrijving is in december gesloten. Natuurlijk hebben wij begrip voor plotselinge 

noodsituaties of problemen die ontstaan nu de lockdown een week langer gaat duren. 

Echter is de noodopvang op veel dagen al helemaal vol - de groepen hebben dan een 

leerkracht en pedagogisch medewerker (bij leerlingen uit gr. 3-8), en 2 pedagogisch 

medewerkers (bij peuters en kleuters). Nog meer groepen starten betekent dat er één of meer 

groepen geen onderwijs-op-afstand kunnen volgen, omdat de leerkracht bij de noodopvang 

aanwezig moet zijn. (Wij hebben al op eigen kosten regelmatig een leerkracht geboekt om dit 

te voorkomen) 

Voor aanvragen die nu binnenkomen i.v.m. nieuwe noodsituaties, hanteren wij de volgende 

voorrangscriteria: 

1. Beide ouders hebben cruciaal beroep óf er is sprake van een kwetsbare thuissituatie 

(thuissituatie in overleg met Centrum voor Jeugd en Gezin) 

2. Eén ouder cruciaal beroep, leerling in groep 1 t/m 4* 

3. Eén ouder cruciaal beroep, leerling in groep 5 t/m 8 

*Deze leerlingen vragen meer aandacht dan de oudere kinderen. 

 

De aanvragen die gedaan worden, worden allen gedaan met legitieme redenen, wat het voor 

ons erg moeilijk maakt. Alle ouders zitten in hetzelfde schuitje…. Nogmaals: we begrijpen dat 

dit in meerdere thuissituaties steeds ingewikkelder wordt, maar helaas is er geen keuze. Laten 

we er het beste van maken en wachten op de dag dat we weer fijn met elkaar naar school 

kunnen gaan! Het gaat ons lukken, maar het vraagt van iedereen nog een stapje erbij! 

 

Onderwijs-op-afstand 

We begrijpen dat het voor een ieder thuis veel ‘geregel’ vraagt, maar we verwachten de 

leerlingen wel in de digitale les. De leerlingen zijn nog steeds leerplichtig, maar hebben ook 

leerrécht. 

Mocht een leerling niet aanwezig kunnen zijn, dan willen we u vragen dit door te geven aan 

de leerkracht (met reden van afwezigheid). Mochten we een leerling missen zonder opgave, 

dan zal de leerkracht contact opnemen met de ouder(s). 

Ook voor andere vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de leerkrachten, via 

onderstaande mailadressen: 

 

Groep ½ A: 

- Juf Inge 

- Juf Annemarie 

 

- i.deruijter@tabijn.nl 

- a.voet@tabijn.nl 

Groep ½ B: 

- Juf Renate 

- Juf Laura 

 

- r.korver@tabijn.nl  

- l.abels@tabijn.nl  

Groep ½ C: 

- Juf Mirjam 

- Juf Vanessa 

 

- m.bethlehem@tabijn.nl  

- v.j.terpstra@tabijn.nl  

Groep 3: 

- Juf Lineke 

- Juf Caroline 

- Juf Daphne 

 

- l.roobol@tabijn.nl  

- c.strijbis@tabijn.nl  

- d.zutt@tabijn.nl  

Groep 4: 

- Juf Jet 

 

- j.deboer@tabijn.nl  

Groep 5: 

- Juf Kayleigh 

- Juf Deborah 

 

- k.vanemst@tabijn.nl  

- d.y.vanbeveren@tabijn.nl  

Groep 6: 

- Juf Rianne 

 

- r.degroot@tabijn.nl  
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- Juf Vanessa - v.j.terpstra@tabijn.nl  

Groep 7: 

- Juf Lydia 

- Juf Romy 

 

- l.tierolf@tabijn.nl  

- r.burger@tabijn.nl  

Groep 8: 

- Meester Joost 

- Meester Koen 

 

- j.goedbloed@tabijn.nl  

- k.ijsselstein@tabijn.nl  

 

Wij blijven onze uiterste best doen om uw kinderen het onderwijs te geven waar zij recht op 

hebben!  

Wij zijn dankbaar voor uw steun en lieve berichten en wensen iedereen veel sterkte en 

gezondheid de komende tijd! 

 

    
 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 
Beste ouders, verzorgers, 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al een 

oproep geplaatst m.b.t. een witte fiets, die al 

maanden dag en nacht bij ons in de 

fietsenstalling staat. 

Hier is geen enkele reactie op gekomen. 

Daarom nogmaals een (laatste) oproep: van wie 

is deze fiets?  

Mocht er geen reactie komen, dan zal de fiets 

als gevonden voorwerp bij de gemeente worden 

aangemeld en na enige tijd op Marktplaats 

worden gezet.  
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