
 

8 november 2017 
 

AGENDA 
 

  8 november   Lampionnenochtend  

  9 november   Nationaal Schoolontbijt 

  9 november   Dag van Respect 

  9 november  Voorstelling ‘Niemand is zoals jij’, voor groepen 1/2, 3, 4, 5, 6 

9 november  Workshop ‘Ik alleen in de klas’ groep 7 

10 november   Workshop ‘Fight your inner Monkey’ voor groepen 7 en 8  

10 november   Sint Maarten vieren voor de groepen 1 t/m 3 

11 november   Sint Maarten 

13 november   Groep 8 naar HVC 

16 november   Schoolschaaktoernooi, 1ste avond 

17 november   Schoolschaaktoernooi, 2de avond 

17 november   Leerlingenraadvergadering 

17 november   Activiteitenmiddag 

18 november   Aankomst Sinterklaas in Nederland 

18 november   Scholenvolleybaltoernooi  

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

24 november   Lootje trekken groepen  5 t/m 8 

28 november   Onlineklas Verkeer 

29 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

  5 december   Sinterklaasviering, groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

  6 december   Inloop tot 09.00 uur na Sinterklaas, school begint om 08.30 uur 

14 december   Groep 8 gastles van bureau HALT 

19 december   Onlineklas Verkeer 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij  

21 december   19.00 uur Kerstviering in de kerk voor alle leerlingen 

22 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij, start Kerstvakantie 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week woensdag de Herfstwandeling van de kleuters plaatsvond 

 Dit, mede door de hulp van ouders/verzorgers, weer een groot succes was 

 Er gelukkig veel herfstbladeren lagen om het herfstgevoel compleet te maken 

 Dezelfde ochtend een onaangekondigde ontruimingsoefening plaatsvond 

 Dit natuurlijk wel een klein beetje spannend was 

 De ontruiming heel goed verliep 

 In het verslag de woorden staan: ‘de ontruiming werd zeer goed uitgevoerd’ 

 We hier natuurlijk heel trots op zijn 

 De aanwezige hulpouders gelukkig ook op tijd buiten waren 

 Maandag de Week van Respect is gestart 

 De kinderen maandag o.a. hun naam/handtekening hebben gezet voor een respectvolle 

school 



 Groep 8 gisteren naar kamp Vught is geweest 

 Dit gebeurde i.s.m. de jongerenwerkers van de gemeente Wonenpluswelzijn en het anti-

discriminatiebureau 

 Er ook vijf jongerenwerkers mee op excursie gingen 

 De leerlingen van groep 8 een goede en leerzame rondleiding hebben gehad 

 De leerlingen erg onder de indruk waren en goede vragen hebben gesteld 

 Bij het monument met de namen van de kinderen van het kindertransport een 

herdenkingsmoment plaatsvond 

 Sommige leerlingen daar een steen, bloem of iets anders neerlegden 

 De excursie indrukwekkend was 

 Het ook een verrassing was dat de opa van onze leerlingen Boaz en Anoek (en Esmee die 

al op de middelbare school zit) één groep een rondleiding gaf 

 We de gemeente en het anti-discriminatiebureau willen bedanken voor deze excursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Kleuter tegen zusje bij de herfstwandeling, toen ze niet dicht naast de juf wilde lopen: 

“Ben je soms eng voor juf Inge?” (bang) 

- Kleuter: “Later als ik groot ben word ik zwarte Piet". Waarop een andere kleuter zegt dat 

hij dan wel Sinterklaas wil worden: "Sinterklaas hoeft niet zoveel te doen, want de Pieten 

maken de cadeautjes". 

- In groep 7 is het thema van de natuurlessen de kringloop van planten en dieren. Juf vraagt : 

‘Wie weet wat een voedselketen is?’ Antwoord van leerling: ‘Een heleboel dezelfde 

winkels.’ 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

10 november Jason, groep 3 

10 november Milou, groep 6 

10 november Nick, groep 7 

11 november Dean, groep 3 

11 november Maurits, groep 4 

12 november Wout, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 



 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Gino Mirani in groep 1-2A.   

We wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Nationaal Schoolontbijt 

a.s. donderdag vindt het nationaal schoolontbijt plaats. Onze school doet hier ook aan mee. 

Die ochtend ontbijten we samen en staat gezond ontbijten centraal. Uw kind hoeft dus thuis 

niet te ontbijten: op het menu staat onder andere fruit, rijstwafels, brood, kaas, smeerkaas, 

appelstroop, yoghurt, cruesli, jam, komkommer etc. 

We willen u vragen of u uw kind die ochtend een bord en bestek mee wilt geven, liefst 

voorzien van naam. Dit om zo min mogelijk plastic te gebruiken. 

We wensen iedereen alvast een smakelijk eten! 

 

- Decembertraktaties-herhaling 

Binnenkort beginnen de gezellige dagen rondom kerst en Sinterklaas. We weten van de 

meeste kinderen of zij wel/geen allergieën hebben. Heeft u dit echter nog niet doorgegeven, 

mailt u dan s.v.p. naar arkel@tabijn.nl . Ook als er een allergische reactie kan ontstaan bij 

bijvoorbeeld strooigoed, zijn we daar graag van op de hoogte. 

 

- Kinderkerstviering  ChristmasLit(tl)e 

Op 24 december is er een kerstviering voor de kinderen, georganiseerd door de vijf kerken in 

Broek op Langedijk. Deze viering wordt gehouden in de Trefpuntkerk en begint om 19.00 

uur. Voor deze viering zoeken wij kinderen die mee willen doen in het koor. 

Als je kunt lezen en je houdt van zingen geef je dan op! 

De repetities zijn in de Ontmoeting, Dorpsstraat 128 

in Broek op Langedijk. Op 19 november 

om 12.00 uur is de eerste repetitie. 

Je kunt je opgeven bij Hanneke Zintel, 

mailadres: arthurzintel@hetnet.nl 

 

 

G 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

- knutseldoos  

- opbergbakjes  
- gebreide col  

- ringetje zwart 
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