
  

 
 

2 maart 2022 
 

AGENDA 
 

  2 maart   Hoofdluiscontrole 

  2 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 verplaatst naar 9 maart 

  4 maart   Leerlingenraadvergadering 

  9 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

10 maart   Muziek inspiratielessen 

11 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

18 maart   Groep 6 bakt pannenkoeken voor Zorgcentrum Horizon 

22 maart   Afsluiting Projectweken 

24 maart   Muziek Culturele Vorming 

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   Muziek Culturele Vorming 

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 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Culturele Vorming 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• We de vrijdag voor de vakantie een kindcentrumbrede studiedag hebben gehad 

• Het een inspirerende dag was, die door de storm iets eerder werd afgesloten 

• We hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben gehad! 

• Deze week de 10-minutengesprekken zijn gestart 

• We het fijn vinden dat veel ouders zich hiervoor hebben ingeschreven 

• We merken dat dit nog niet voor alle kinderen is gebeurd 

• De 10-minutengesprekken een verplichtend karakter hebben 

• We het belangrijk vinden om minimaal 3 keer per jaar met u te spreken over uw kind(eren) 

• Vanaf deze week de hoofdluiscontroles weer plaatsvinden op school 

• Dit iedere woensdag na een vakantie gebeurt 

• Het fijn is als de haren van de kinderen dan niet ingewikkeld zijn gevlochten of veel gel 

bevatten 

• Er al heel veel is binnengebracht voor de inzameling voor de inwoners en vluchtelingen uit 

Oekraïne  

• We heel blij zijn met alle spullen!!! 

 



JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

2 maart Christiaan, groep 3 

3 maart Jeroen, groep 6 

4 maart Liselotte, groep 1 

4 maart Merijn, groep 4 

7 maart Manoah, groep 1 

7 maart Roos, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Esmeya in de peutergroep 

Chaz in groep 1 

Narek in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Jet komt uit de lift. Een peuter spreekt haar aan en vraagt waarom zij met de lift gaat. 

Juf Jet vertelt dat ze dit doet omdat ze zwanger is. De peuter kijkt haar aan en zegt: ‘Ja, 

hier een baby (wijzend naar de buik) en hier een baby en daar een baby!’ (wijzend naar de 

borsten) 

- In groep 3 vertelt juf Caroline dat er vandaag wordt gecontroleerd door de luizenpluizers 

en ze kijken of er luizen zijn. Leerling: ‘Ja maar, ik heb geen pluizen hoor!’ 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Ouders op school  

We zijn heel blij dat de coronamaatregelen inmiddels zijn ingetrokken en de mondkapjes in 

school niet meer nodig zijn. Dit betekent ook dat in principe ouders/verzorgers gewoon weer 

toegang hebben in school. 

Echter hebben we wel gemerkt dat de zelfstandigheid van de leerlingen een stuk groter is 

geworden en ook de lessen op tijd kunnen starten. 

Daarom hebben we besloten om in principe de kinderen op het plein te blijven ontvangen en 

samen met de groep en leerkracht naar binnen te gaan. Natuurlijk bent u wel welkom in de 

school, we gaan er zeker niet rigide mee om: we vinden het heel belangrijk dat u betrokken 

bent bij uw kind(eren)! 

Ook willen we weer de inloopochtenden bij de kleuters gaan organiseren: u hoort hier spoedig 

meer over. 

 

Aanstaande geboortegolf 

Een paar weken geleden schreven we dat, behalve juf Jet, nu ook juf Inge in blijde 

verwachting is. 

We zijn blij te kunnen melden dat ook juf Marise een kindje verwacht! Haar dochtertje Isa 

krijgt dus een broertje of zusje! Van harte gefeliciteerd! 



Voor de periode dat juf Jet met verlof is hebben we voor de maandag en dinsdag al een 

invaller gevonden. Voor de andere dagen zijn we nog hard op zoek! Mocht u een leerkracht 

kennen die een (andere) baan zoekt, dan horen we het graag! 

 

Accordeonles 

Op de dinsdagmiddag is er nog plek voor kinderen van ons kindcentrum om accordeonles te 

volgen! De lessen zijn gratis en tijd is in overleg. Dit geldt voor zowel kinderen bij de BSO 

als kinderen buiten de BSO, liefst vanaf groep 3. 

Heeft uw kind interesse? Geef uw zoon/dochter dan op via mozaiek@tabijn.nl .  

 

Speelveld na schooltijd 

De kinderen bij de BSO willen om 14.30 uur altijd graag even buiten wat energie kwijt en 

lekker even rennen en spelen voordat ze fruit gaan eten. Echter staan er dan ook veel ouders 

en andere kinderen op de pleinen. Daarom willen we om 14.30 uur het speelveld met de 

kabelbaan reserveren voor de kinderen bij de BSO. Wilt u er ook op toezien dat, als u uw 

kind(eren) komt ophalen, zij niet om 14.30 uur op het veld gaan spelen? Alvast bedankt!  

 

KCR (kindcentrumraad): (ingezonden) 

De afgelopen KCR-vergadering was weer een avondvullend programma, deze keer weer met 

afgevaardigden van de oudercommissie en oudervereniging erbij. Er werd gesproken over 

‘het meest besproken onderwerp van deze tijd’ en dan vooral hoe goed het team omgaat met 

de vele zieken en quarantaine-gevallen onder kinderen en personeel. Petje af voor hoe zij 

roeien met de riemen die ze hebben, snel schakelen en hybride blijven lopen. Dat vraagt veel 

van ze, dus zeker onze complimenten!  

Het belangrijkste onderwerp van de avond was de christelijke identiteit en de visie op het 

onderwijs. In het team was dit al besproken, nu ook binnen de KCR. Als voorbereiding hierop 

werd een padlet ingevuld met vragen als ‘wat versta je onder een christelijke identiteit?’, ‘wat 

betekent dit voor de missie en visie op het leren?’ en ‘hoe zien we de identiteit, normen en 

waarden van het IKC terug in het beleid?’ en ‘waar liggen kansen en mogelijkheden om dit 

meer vorm te geven?’. Dit leverde mooie gesprekken, inzichten en ideeën op, waar zeker nog 

een vervolg op komt. 

Daarnaast is er kort gesproken over de vacatures (en welke wel/niet ingevuld zijn), de 

herziene statuten voor de medezeggenschapsraad (MR), een enquête mbt het levelwerk, het 

termijn van inzetten van het ‘opvangtegoed’ en het vakantierooster van volgend schooljaar. 

Tot slot is er ingestemd met de begroting nu bekend is dat de werkbelasting op directieniveau 

bij Tabijn breder wordt ervaren en opgepakt gaat worden. 

 

Inzameling Oekraïne 

Vandaag en morgen tot 17.00 uur 

kunt u nog medische producten 

(verbandmiddelen, pijnstillers, 

ontstekingsremmers etc.), warme 

jassen etc. inleveren voor de 

inwoners van Oekraïne. Vrijdag 

vertrekken de bussen naar Oekraïne. 

Er is al veel binnengebracht, 

waarvoor hartelijk dank!!!! 

 

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl

