
  

4 maart 2020  
 

AGENDA 
 

  6 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

10 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

13 maart   Start theater-/filmworkshop 

16 t/m 20 maart  Ik eet het beter-week 

16 t/m 20 maart  Ik eet het beter groep 7 “Lekker in je vel” 

17 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

19 maart   Ik eet het beter groep 5 “Stapel gezond”, groep 6 “Over de tong”  

     groep 8 “Klassenlunch” 

 20 maart   Pannenkoekdag groep 6 

 20 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8  

 24 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

 25 maart   Grote Rekendag 

 27 maart   Leerlingenraadvergadering  

 31 maart   Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

 31 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

   1 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

   7 april   Groep 7 Swim’s Cool 

   9 april   Paasviering, informatie volgt 

   9 april   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

 10 april   Goede Vrijdag, gehele Kindcentrum vrij  

 11 april   Handbaltoernooi 

 13 april   Tweede Paasdag 

 14 april   Groep 7 Swim’s Cool  

 14 t/m 16 april  Dia-eindtoets groep 8 

 17 april   Koningsspelen  

 17 april   Cultuur Primair groepen 1 en 2 

 27 april t/m 8 mei  Meivakantie 

 27 april   Koningsdag 

   4 mei   Dodenherdenking 

   5 mei   Bevrijdingsdag 

  10 mei   Moederdag 

     

WIST U DAT….. 
 

• Gisteren een zéér muzikale, gezellige afsluiting plaatsvond van de projectweken 

• We heel veel leuke, mooie, grappige en talentvolle presentaties hebben gezien 

• We het altijd geweldig vinden om alle optredens te bekijken 

• Dat er een fanfare was, ‘air-piano’ werd gespeeld door ‘beren’, kleuters een muziekstuk 

van Beethoven konden uitvoeren, vader Jacob op boomwackers in de zaal klonk, een 

Afrikaanse krokodillenlied en -dans werd gespeeld, een groep de echte Griekse sirtaki 

danste, een Ghanees lied o.l.v. juf Adjo werd gezongen, een Mexicaans poco loco lied 10 
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keer werd opgestart en de oudste leerlingen heel goed konden rappen onder begeleiding 

van Tijmen! 

• We blij zijn dat er zoveel ouders en belangstellenden waren! 

• Maria uit groep 4 afgelopen vrijdag een gastoptreden pianospel voor de dames van de 

breiclub heeft gegeven 

• Zij dit prachtig vonden en met luid applaus hebben gewaardeerd! 

• Het binnenkort mogelijk wordt om pianoles te volgen op de maandagmiddag na schooltijd 

• Dit gaat gebeuren door een échte pianolerares 

• U hier binnenkort meer informatie over zult ontvangen 

• Vanmorgen techniekochtend voor de groepen 3 en 4 plaatsvindt 

• Er weer veel ouders, opa’s en oma’s e.a. zijn om te helpen! 

• We dat toch altijd héél fijn vinden!! 

• Vrijdagochtend de techniekochtend voor de bovenbouwgroepen plaatsvindt 

• Daarom de groepen 1 t/m 4 vrij zullen zijn 

• Er wel gewoon peuteropvang is!  

• Aylien uit groep 7 gaat meedoen aan het prinses Christina-concours 

• We binnenkort een link zullen publiceren, waarmee u haar filmpje kunt zien en horen en 

op haar kunt stemmen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Kleuter let niet zo op en legt ook uit waarom: “Ja juf, dan draait mijn hoofd elektrisch om” 

(automatisch) 

- Juf Adjo heeft haar Afrikaanse kleding aan en is bezig haar hoofddoek goed te doen. Een 

kleuter van groep 2 staat te kijken en zegt: “Nu moet je schudden met je billen!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

4 maart Merijn, groep 2 

7 maart Roos, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Moos in de peutergroep. 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Vrijdag Techniekochtend 

A.s. vrijdag is er techniekochtend in de bovenbouwgroepen. We kunnen nog ouders, opa’s, 

oma’s en anderen gebruiken voor de begeleiding van groepjes leerlingen bij de activiteiten! 

Geef u snel op bij juf Rianne in groep 6 of mail naar mozaiek@tabijn.nl  

 

- Helene tweedaagse directeuren: 

Juf Helene zal donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart afwezig zijn in verband met een 

tweedaagse voor alle directeuren van Stichting Tabijn. 
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- HERHALING-Biebouder voor woensdag 

Gezocht: een nieuwe biebouder/biebhulp voor de woensdagochtend, vanaf 11.40-12.10 

uur. Het is gebleken dat deze functie het goed doet op cv’s…het heeft een duidelijke 

meerwaarde, u wordt sneller uitgenodigd voor een gesprek. Geeft u zich dus snel op bij de 

directie! 

 

- Bedankt ouderbidgroep! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De toppers van de week zijn: 

Maria, Aylien en 
Arianna, die hebben 

deelgenomen aan een 
heus pianoconcours! 

Toppers van de 
week: 

Onze pianistes 
Aylien, Maria en 

Arianna! 


