
  

 
 

23 maart 2022 
 

AGENDA 
 

24 maart   Muziek Culturele Vorming 

24 maart   Straatvoetbalclinic, alle groepen  

25 maart   Groepen 7 en 8 naar Grote Prijs Trinitas (muziekwedstrijd) 

28 maart   Groep 7 theoretisch fietsexamen 

29 maart   Groep 8 gastles Verkeer van 8 naar 1 

  1 april   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  7 april   Groep 1-2A naar de kinderboerderij 

  8 april   Muziek Inspiratielessen 

12 april   Groepen 7 en 8 Museumpleinweg 

13 april   Paasviering 

14 april    Studiedag Tabijnbreed, gehele kindcentrum gesloten 

15 april   Goede Vrijdag, gehele kindcentrum gesloten 

18 april   Tweede Paasdag, gehele kindcentrum gesloten 

19 april   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

20 april   Groep 1-2B en C naar de kinderboerderij (ieder aparte tijd) 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Inspiratielessen 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

  8 mei    Moederdag 

10 mei    Groepen 7 en 8 gastles Split the Risk (afleiding in het verkeer) 

11 mei    Hoofdluiscontrole 

12 mei    Muziek Inspiratielessen  

13 mei    Leerlingenraadvergadering 

23 mei    Groep 8 voorlichting Leerrecht 

24 en 25 mei   Schoolfotograaf 

25 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

26 mei    Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum gesloten 

27 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij, opvang open. 

30 mei    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

 

WIST U DAT….. 
 

• Juf Helene vorige week een fijne tweedaagse heeft gehad in Soesterberg 

• Zij daar samen met alle directeuren van Tabijn was 

• Zij onder andere spraken over ‘What makes you tick’ 

• Afgelopen vrijdag groep 6 pannenkoeken heeft gebakken voor zorgcentrum Horizon 

• Dit gebeurde ter ere van Pannenkoekendag 

• Groep 6 natuurlijk ook zelf hiervan heeft gesmuld!  

• Deze week de afsluiting van de Projectweken ‘Olympische Spelen’ is 

• De leerkrachten op Social Schools hebben vermeld wanneer ouders/verzorgers kunnen 

komen kijken in de klassen 

• Helaas een grote afsluiting in de zaal niet meer mogelijk is 



• Dit komt omdat we daar sinds dit weekend een opvanggroep hebben 

• We hopen dat we binnenkort toestemming krijgen om de extra opvanggroep te starten! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

23 maart Jaël, groep 2 

26 maart Suus, groep 8 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Sonny in de peutergroep 

Solihom in de peutergroep 

Mathew in groep 1 

Solomiya in groep 2 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Bij de inloop zegt een kleuter: “Kijk mam, deze pagoochel heb ik gemaakt!” (pagode) 

- Een leerling in groep 3: “Juf, ik ga mij nooit opgeven voor het pensioen, ik vind het veel te 

leuk om te werken!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Straatvoetbalclinic 

Morgen komt onze jeugdcoach Aschwien samen met Samir. Samir Kali, ook wel bekend als 

Samirskills, is een befaamde pannaspeler. Hij is heer en meester over de pannabal die aan zijn 

schoenen en lichaam blijft kleven wanneer je een één-tegen-één-duel tegen hem speelt. Het 

kost voor velen nog moeite om te zien waar de bal nu exact is! Samir zijn droom is om een 

eigen panna-voetbalschool te openen. We zijn heel blij en trots dat Aschwien en Samir de 

voetbalclinics komen geven. We zijn benieuwd welke leerling er net zo snel is als Samir en 

welke juf of meester het tegen hem durft op te nemen! 

 

Zomertijd 

Dit weekend gaat de zomertijd in. Dit betekent dat de klok een uur vooruit gaat. Handig om te 

weten als je niet te laat op school wil komen! 

 

Inval groep 6 

We zijn heel blij te kunnen mededelen dat de vervanging voor juf Jet 

(i.v.m. haar zwangerschapsverlof) rond is. Op de maandag zal juf 

Christine Aussems er zijn en op woensdag, donderdag en vrijdag juf 

Julia Keirsgieter. We wensen de nieuwe juffen en groep 6 heel veel 

plezier met elkaar en juf Jet een prettig en ontspannen verlof! 

 

Gevonden 

Oorbellen met pareltjes, een bloem-haarclip, wasbeertje. 


