
  

 
 

                 5 oktober 2022 
 

AGENDA 
 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

5 oktober  Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Proeflab groep 5 in de Broekerveiling 

13 oktober  Proeflab groep 6 in de Broekerveiling 

13 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek met open podium 

14 oktober  Studiedag, gehele kindercentrum gesloten 

17-21 oktober  Herfstvakantie  

26 oktober  Herfstwandeling groepen 1/2  

7-11 november Week van Respect 

7 november              Gastles Verkeer groep 8 

9 november             Lampionnenmaak-ochtend 

11 november             Sint Maarten 

11 november             Nationaal Schoolontbijt 

18 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

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

 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vandaag de Kinderboekenweek van start gaat? 

• Het thema ‘Gi-ga-groen’ is? 

• We een feestelijke opening hebben van de Kinderboekenweek 

• De kinderen daar een leuk liedje over gehoord hebben 

• Ze dat vanmorgen heel goed hebben gezongen bij de opening 

• Juf Daphne bovenop de tafel ging staan om mee te zingen en te dansen 

• We hopen dat de tafel nu niet stuk is       

• Veel medewerkers iets groens aan hebben vandaag 

• Zij gelukkig nog geen Shrek-kostuum hebben aangetrokken 

• Vandaag ook de Dag van de Leerkracht is! 

• Wij natuurlijk alle medewerkers en stagiaires in het zonnetje hebben gezet!! 

• Groep 5 en 6 naar het Proeflab in de Broekerveiling gaan 

• Het Proeflab speciaal voor jonge Gronderzoekers en Etenschappers uit groep 5/6 is 

• Het Proeflab vol verrassende GIGA groen(t)e experimenten zit  

• We hen een leuke excursie wensen! 

• Saar uit groep 3 haar elleboog heeft gebroken 

• Dit op een vervelende wijze is gebeurd 

• Ze namelijk een operatie nodig had en er pennen/draden zijn geplaatst 

• We Saar heel veel beterschap wensen! 

• Juf Nicole een heel fijn afscheid heeft gehad afgelopen vrijdag 

• Zij het een hele leuke dag heeft gevonden en nu lekker geniet van haar pensioen! 

 

 



JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig:  
7 oktober Juliët, groep 3 

10 oktober, Kai, peutergroep 

10 oktober Liv, groep 2 

11 oktober Sem, groep 5 

11 oktober Daniël, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Yafeth, peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerlingen uit groep 4 geven aan bang te zijn voor een spin. Juf: “Ik denk dat de spin 

banger is voor jullie dan jullie voor de spin” (omdat zij groter zijn). Leerling: “Maar juf, 

waarom zijn wij dan niet bang voor u?” 

- Leerling uit groep 6 vraagt aan juf: “Is uw baby nu bij uw man?” Juf: “Nee, zij is bij de 

opvang, mijn man moet ook werken vandaag”.  Leerling: “O ja, uw man heeft ook geen 

pensioen meer”.  

- Na de Oud-Hollandse spelletjes kregen de kinderen een zakje popcorn. In groep 1/2b 

werden de ongepofte maïskorrels druk verzameld. 'Juf, als je de popcornzaadjes in de 

grond stopt, krijg je een popcorn plant!'  

- Leerling in groep 3 is geopereerd aan haar arm en loopt in een mitella. Andere 

leerling:’Mijn vader had ook een nutella om!’ 

- Leerling in groep 6: ‘Hebben we vandaag wel Levelwerk van juf Lineke? Oh nee, 

vandaag moet ze niet invallen, vandaag moet ze écht werken!’ 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Invalproblematiek: 

Gisteravond werd het op televisie nogmaals benoemd: momenteel zijn er 12.000 vacatures 

binnen het onderwijs die niet ingevuld zijn. 

Gelukkig hebben wij veel juffen en meesters die bij ons willen werken en zijn onze vacatures 

snel gevuld. Echter is het invallen bij ziekte/studie e.d. wel een probleem. Het is helaas niet 

altijd mogelijk om een invaller te vinden als een leerkracht ziek is of afwezig is door studie 

e.d. 

Welke stappen nemen we als er geen invaller is? 

We proberen het altijd eerst intern op te lossen: is er een leerkracht ambulant? Zijn er 

derde/vierde jaarsstagiaires? Onderwijsassisitenten onder de vleugels van een andere 

leerkracht? 

Mochten we het niet intern kunnen oplossen, dan worden de kinderen eerst opgevangen in de 

eigen klas en daarna verdeeld over de andere groepen. Deze oplossing is écht een incidentele 

oplossing en zal niet voor meer dan twee dagen achter elkaar worden toegepast. 



Mocht dit ook niet (meer) kunnen, dan kan het sporadisch voorkomen dat een klas thuis moet 

blijven en de leerkracht, indien mogelijk, het onderwijs online zal verzorgen. 

Door het toepassen van o.a. het werkverdelingsplan, fruit-op-het-werk, uren voor duurzame 

inzetbaarheid en ontspanning, proberen we natuurlijk de huidige medewerkers een goede en 

gezonde werkplek te bieden! 

 

Ouderbijdrage: 

Binnenkort ontvangt u een bericht van Wiscollect over de ouderbijdrage voor dit schooljaar, 

2022-2023. De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit schooljaar gelijk gebleven (€ 65,00). 

Bij ons wordt de inning van de ouderbijdrage verzorgd door WisCollect. Dit heeft als 

voordeel dat u het onder andere in termijnen kunt betalen of per Ideal over kunt maken.  

Het scheelt ons ook veel administratief werk. 

 

Waarom vragen wij als ouders om een ouderbijdrage? 

De ouderbijdrage maakt het mogelijk om extra activiteiten als aanvulling op het onderwijs in 

de school te bekostigen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de volgende 

activiteiten: 

- Schoolreisjes (gehele bedrag) 

- Traktaties bij kerstviering, Pasen e.d. 

- Sommige excursies 

- Sint Maarten 

- Sinterklaasviering, de presentjes en versnaperingen 

- Bezoek Sintpakhuis onderbouw 

- Toneelkleding kerstviering 

- Kleding en rekwisieten en aanschaf afscheidsmusical 

- Eindfeest na de afscheidsmusical 

- Koffie/thee/lekkers ouderavond 

- Koffie/thee spreekavonden 

- Deel aankleding school (kerstversiering e.d.) 

- Materiaalkosten of zwemmen/schaatsen op activiteitenmiddagen 

- Kosten sportdag 

- Kar Koningsdag (verf e.d.) 

- Kleine bijdrage in toezicht door pedagogisch medewerkers (professionele opvang), 

 vergelijkbaar met kosten van 8 keer overblijven per jaar in het verleden. 

 

We zijn ons ervan bewust dat de ouderbijdrage officieel een vrijwillige bijdrage is. Maar 

indien ouders de bijdrage niet betalen, rust dit op de schouders van de andere ouders. Het is 

ook niet mogelijk om alleen een deel van de ouderbijdrage te betalen waar u uw kind in wil 

ondersteunen: het is voor ons niet mogelijk om voor alle activiteiten een precies bedrag vast te 

stellen - het ene jaar is bijvoorbeeld het schoolreisje iets duurder dan het andere jaar, of een 

ouder kan een bepaalde excursie niet wenselijk vinden en daar niet voor willen betalen: dit 

soort uitzonderingen zijn niet te organiseren en niet wenselijk. 

De hoogte van de ouderbijdrage ligt vrijwel gelijk aan die van scholen in de omgeving. De 

scholen die een lagere ouderbijdrage vragen, factureren de schoolreisjes nog apart. Bij ons is 

dit het enige moment waarop wij een bijdrage vragen (met uitzondering van het schoolkamp 

voor de leerlingen in groep 8). De hoogte van de ouderbijdrage en de begroting wordt ieder 

jaar door de KCR(MR) goedgekeurd, en de oudercommissie beheert de bijdragen. Ieder jaar 

vindt er kascontrole plaats. 

Ouders met een moeilijke financiële situatie, willen we met klem verzoeken om contact op te 

nemen met de directie, om samen te kijken naar een oplossing. Ouders/verzorgers die 

gebruik maken van de Langedijkerpas/Meedoenpas, komen meestal in 

aanmerking voor een speciale regeling en kunnen dan de bijdrage met deze pas betalen. 

Schroom in deze gevallen niet, maar maak een afspraak! 

 



Verlof: 

Juf Romy van groep 4B is zwanger en zal vanaf woensdag 12 oktober met verlof gaan. Zij zal 

worden vervangen door juf Christine. Juf Christine is al een aantal keren in de groep geweest 

en bekend bij de kinderen. 

We wensen juf Romy een fijne verloftijd toe en geniet ervan! 

 

Bericht van juf Nicole: 

Lieve kinderen en ouders, 

Wat heb ik genoten van de afscheidsdag van afgelopen vrijdag: het toezingen door de 

kinderen, de daarbij aangeboden cadeautjes van de kinderen en de ouders, de dag met oud-

Hollandse spelletjes, de avond met de collega’s. Het was allemaal zo waardevol! 

 

Er stonden allemaal heerlijke en leuke recepten in de twee ringbanden die ik van de kinderen 

kreeg….daar kan ik wel een aantal maanden mee zoetbrengen. Er stonden ook zoveel lieve 

wensen en woorden van de kinderen en de ouders bij! 

Van het cadeau van de ouders kunnen we echt wel een paar keer uit eten. Wat lief! Hartelijk 

dank! 

 

Ik zal iedereen gaan missen, maar ik kom nog wel een keer koffiedrinken op school en in het 

dorp komen we elkaar vast ook nog wel tegen, dus wie weet….tot ziens! 

 

Nicole Balder 

 

Dag van de Leerkracht: 

Ons bestuur, stichting Tabijn, heeft de ‘Dag van de Tabijnmedewerker’ in het leven geroepen. 

Zo kunnen zij alle medewerkers op dezelfde dag in het zonnetje zetten. 

Toch wil ik vandaag extra stilstaan bij alle juffen en meesters, zowel van de onderwijsgroepen 

als van de opvang. 

Als directeur ben ik enorm trots op hen! Iedere dag komen ze vol enthousiasme en liefde voor 

het vak op ons kindcentrum. Iedere dag genieten ze van het werk, de kinderen en alle 

gebeurtenissen die elke dag plaatsvinden en ons leven kleuren. 

Deze medewerkers hebben hart voor ons kindcentrum en zijn er voor de kinderen, ouders en 

elkaar. Dagelijks zie ik dit terug in woord en gebaar. Ondanks de werkdruk, de 

ontwikkelingen in de wereld en soms met behulp van paracetamol, zijn ze blij dat ze mogen 

en kunnen genieten van uw kinderen en het werk. 

Lieve teamleden, ik ben 

er trots op dat ik jullie 

directeur mag zijn en dat 

jullie deel uitmaken van 

ons geweldige team! 

Toppers zijn jullie! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



(ingezonden mededeling) Betreft: Het 10e Langedijker/D&W Kampioenschap Apenkooi. 
Bestemd voor: groep 4 t/m 8 
Datum: zondag 30 oktober 2022 
Locatie: Sporthal Geestmerambacht. 
Organisatie in handen van: Gymnastiekvereniging D.V.V. 
 
Toelichting 
Voor veel kinderen is het elk jaar weer het hoogtepunt van de gymlessen: De Apenkooi les.  
Voor degene die het niet weten. Apenkooi is het spel waarbij de zaal vol staat met zoveel mogelijk 
toestellen en waarbij je niet op de grond mag komen. 
Dit jaar zullen we de 10e editie van het Kampioenschap organiseren. 
 
Teams en/of individueel. 
Het Kampioenschap staat open voor individuele deelnemers en/of (vrienden)teams. Een team 
bestaat uit 3 of 4 jongens en meisjes en kan komen uit de groepen 4,5,6,7 of 8. Een team wordt 
begeleid door een ouder of andere volwassene. Kinderen die geen team kunnen maken kunnen ook 
mee doen.  Zij worden door de organisatie in een team geplaatst. 
 
Wedstrijd. 
Het LKA bestaat uit 2 spelonderdelen. We doen dit in de grootste apenkooi die je ooit hebt gezien. 
Het eerste spel bestaat uit een spel waarbij elk team zoveel mogelijk kinderen moet tikken. In het 
tweede spel staat iedereen er alleen voor en kijken we wie het langst uit handen van de Supertikkers 
kan blijven.   
Natuurlijk sluiten we af met de prijsuitreiking. De winnaar wint de “Gouden Banaan” trofee. 
 
Opgeven. 
Voor informatie over deelname en om je op te geven kijk je op  www.dvvlangedijk.nl  
Je kunt je t/m 23 oktober opgeven. 
Ga jij ook voor die Gouden Banaan? We zien je graag op 30 oktober! 
 
Groeten, 
Namens gymnastiekvereniging DVV 
Hans Zijp 
Hans.zijp@dvvlangedijk.nl  
 
 

 

 

 

(Ingezonden mededeling) Betreft: Week van de Opvoeding 

Van 3 t/m 9 oktober 2022 is de landelijke Week van de Opvoeding en heeft als thema Samen 

delen, samen weten. Wij delen met alle opvoeders in Noord Holland Noord het digitale 

inspiratieboekje #DurfTeDelen. Dit is een uitnodiging om samen het gesprek aan te gaan over 

opvoeden. Door kennis en ervaringen te delen komen we dichter bij elkaar. En door samen te 

delen weten we meer.  

Helpen jullie mee met delen? Inspiratieboekje GGD Hollands Noorden - Family Factory 

Deel met ons jouw ervaringen over opvoeden! Doe gratis mee met de online bijeenkomst op 6 

oktober a.s: De seksuele opvoeding doe je samen! Maar hoe doen? Deze online bijeenkomst is 

voor alle ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Aanmelden via: 

Cursusaanbod ouder & kind - GGD Hollands Noorden 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dvvlangedijk.nl%2F&data=05%7C01%7Cmozaiek%40tabijn.nl%7Ce4488713d18f47a038f808daa4a3dbbb%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C638003321350654047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=EtOX%2B9u%2FUzq7IV6dmna5Xwt6%2FXaKcyHRRkqVYuY47aI%3D&reserved=0
mailto:Hans.zijp@dvvlangedijk.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffamilyfactory.nu%2Finspiratieboekje-ggd-hollands-noorden%2F&data=05%7C01%7Cmozaiek%40tabijn.nl%7C1573582e08de4f61ed5008daa1ea6854%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C638000325428486904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V34UMI%2BF%2BLTy8D4fx3xyNqIlbum%2BClKDS2Lvqi0v76c%3D&reserved=0

