
  

26 februari 2020  
 

AGENDA 
 

  3 maart   Afsluiting project 

  3 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

  4 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

  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 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   Cultuur Primair groepen 1 en 2 

 24 april    Koningsspelen 

 27 april t/m 8 mei  Meivakantie 

 27 april   Koningsdag 

   4 mei   Dodenherdenking 

   5 mei   Bevrijdingsdag 

  10 mei   Moederdag 

     

WIST U DAT….. 
 

• In de vakantie de lokalen van de groepen 3, 4 en 5 zijn geschilderd 

• Zij heerlijk zijn opgefrist 

• De vrijdag voor de voorjaarsvakantie alle medewerkers een studiedag hadden 

• Zij onder andere hebben gewerkt rondom Talenten en Veiligheid 

• Een aantal medewerkers koffie met gebak had ‘gewonnen’ 

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


• Sommige andere medewerkers het zielig vonden voor zichzelf 

• Ook maar koffie met gebak op eigen kosten namen 

• Op de één of andere wijze het bonnetje hiervan bij de administratie terechtkwam ;-) 

• In de voorjaarsvakantie de kinderen van de BSO onder andere kleiwerkjes hebben gemaakt 

en potjes hebben versierd 

• Zij ook heerlijke bladerdeeghapjes kunnen bakken 

• Door het slechte weer vooral binnen-activiteiten plaatsvonden 

• Groep 8 een presentatie heeft gehad over eenzaamheid onder jongeren 

• De eenzame jongeren in Langedijk een grotere groep is dan de eenzame ouderen 

• Er voor eenzame jongeren gelukkig al veel georganiseerd wordt, onder andere door You-

ontmoeten 

• Deze week de tien-minutengesprekken zijn gestart 

• Vanaf groep 5 de leerlingen bij deze gesprekken aanwezig zijn 

• Zij al heel goed kunnen vertellen wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren  

• Arjan heel lief een mooi lijstjes heeft gemaakt voor de spiegels in de toiletten bij de zaal 

• Dit niet alles is: ook nog drie mega grote en mooie prikborden voor in de groepen 6, 7 en 

8! 

• Wij Arjan heel hartelijk willen bedanken voor de moeite! Ze zijn prachtig! 

• Opa Pool hard bezig is de laatste hand te leggen aan een opbergkist voor de waveboards 

• Dit hopelijk voor wat meer opgeruimde gangen zorgt ;-) 

• De woensdag voor de voorjaarsvakantie een brandje is geweest in de bosjes op het plein 

• Advendo toen nét aan het repeteren was 

• Zij hierop attent werden gemaakt door een oud-leerling die zijn hondje uitliet 

• Een aantal muzikanten van Advendo zonder twijfelen opsprong, de brandblussers pakte en 

is gaan blussen 

• De brand niet eenvoudig te blussen was 

• De brandweer ondertussen ook was gearriveerd en het laatste stukje heeft geassisteerd 

• We natuurlijk héél trots zijn op deze kanjers van Advendo! Heel erg bedankt! 

 

 
 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling heeft het erg warm gekregen bij een spel tijdens de BSO: “Juf, ik doe even 

niet meer mee…ik moet even opkouden!” (afkoelen) 

- Voor de plastic flessen-inleveractie in de hal wordt een leerkracht benaderd: ‘Juf, heeft u 

veel gedronken?’  

- Een jongetje van groep 2 is verliefd op een meisje uit groep 4 en wil haar een kusje geven, 

maar dat wil het meisje niet. Waarop het jongetje zegt: “Ze is gewoon bang voor liefde”. 

 

 

 



JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

27 februari Lev, groep 2 

28 februari Julia, peutergroep 

28 februari Sofie, peutergroep 

28 februari Jonathan, groep 8 

  1 maart Kaitlyn, groep 2 

  2 maart Christiaan, groep 1 

  3 maart Jeroen, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Afsluiting project ‘Wereldmuziek’: 

Dinsdag 3 maart a.s. hebben wij een feestelijke afsluiting van ons project over 

‘Wereldmuziek’.  

In alle groepen zijn er tentoonstellingen en in de zaal vinden optredens plaats van de 

onderwijsgroepen. 

Richttijden van de optredens: 

17.00-17.05: groep 1/2 A 

17.05-17.10: groep 1/2 B 

17.10-17.15: groep 1/2 C 

17.15-17.30: groep 3 

17.30-17.45: groep 4 

17.45-18.00: groep 5 

18.00-18.15: groep 6 

18.15-18.30: groep 7 

18.30-18.45: groep 8 

We wensen iedereen veel plezier! 

 

- Opvang: ruildagen: 

Voor de opvang kunt u op de website één en ander aan informatie vinden, zoals de 

algemene voorwaarden. Naast de algemene voorwaarden willen wij u ook alvast 

informeren over de zogenaamde ‘ruildagen’.  

Uw kind komt op vaste dagen naar de opvang. Daar richten wij de groepen en onze 

dienstverlening naar in. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u soms een opvangdag wil 

wisselen. Het is mogelijk om een dag te wisselen onder de volgende voorwaarden: 

- u meldt uw kind twee weken van tevoren van de eigenlijk datum af via 

opvang.mozaiek@tabijn.nl .  

- U kunt een nieuwe opvangdag aanvragen via opvang.mozaiek@tabijn.nl  

- De kinderen met een flexibel contract worden 2 weken voor de datum ingedeeld. 

Daarna kunnen wij inschatten of er ruimte is voor een wisseldag. 

- Vanaf 2 weken voor de aanvraagdag wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U 

krijgt uiterlijk een week voor de aanvraagdag bericht of uw aanvraagdag goedgekeurd 

wordt. Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd blijft de wisseldag staan en kunt u 

deze op een andere dag opnieuw aanvragen. 

- Een wisseldag gebruiken is mogelijk indien de bezetting op de groep het toelaat en er 

geen extra medewerker hoeft te worden ingezet. Uw aanvraag kan dus helaas 

niet altijd goedgekeurd worden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

- De wisseldag moet binnen het schooljaar opgenomen worden. 

mailto:opvang.mozaiek@tabijn.nl
mailto:opvang.mozaiek@tabijn.nl


 

 

- Omdat onze groepen steeds voller raken, zullen er steeds minder mogelijkheden zijn 

om dagen in te zetten. Het is daarom van belang uw kind tijdig af te melden zodat de 

beschikbaarheid voor het inzetten van de wisseldagen vaker mogelijk kan zijn. Wij 

vragen hiervoor uw medewerking en begrip. 

- Als u een wisseldag hebt ingediend, maar besluit om deze toch niet te gebruiken, bent u 

de dag kwijt: u kunt een wisseldag zelf 1 keer inzetten en dan niet meer wisselen naar 

een andere dag. Pas als wij deze dag afkeuren, wordt deze weer toegevoegd aan uw 

‘saldo’ om een andere keer in te zetten. 

- Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, wij bieden dit aan als service. 

 

- 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! 

 

- Bibliotheek Langedijk – ingezonden bericht 

Elke dinsdag van 15.00 – 16.00 uur is in Bibliotheek Langedijk het spreekuur ‘Leesplezier: 

voor kinderen die lezen moeilijk vinden’. Tijdens dit spreekuur proberen we kinderen het 

plezier in lezen weer terug te geven en informeren we ouders over de verschillende 

mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De toppers van de week zijn: 

De moedige 
brandblussers van 

Advendo! Toppers van de 
week: 

De brandblussers 
van Advendo! 


