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AGENDA 
 

18 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

28 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

30 oktober   Kleutergroepen herfstwandeling  

  1 november   Leerlingenraadvergadering 

  4 t/m 8 november  Week van Respect 

  4 november  Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor     

ouders/verzorgers van groep 8, verzorgd door het Jan Arentsz 

  5 november   Schoolbezoek CvB en AD Tabijn 

  6 november   Stakingsdag onderwijs (informatie volgt z.s.m.) 

  7 november   Dag van Respect 

  8 november   Nationaal Schoolontbijt 

  8 november   Lampionnenochtend 

  8 november   Activiteitenmiddag  

  9 november    Robotwedstrijd 

11 november   Start 10-minutengesprekken 

11 november    Sint Maartenfeest 

15 november   Schoolschaaktoernooi 

27 november   Pakhuis van Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 

29 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week vrijdag de afsluiting van de 

Kinderboekenweek is geweest 

 Alle groepen een leuke voorstelling op het podium gaven 

 We het fijn vonden dat er zoveel vaders, moeders, opa’s, 

oma’s en anderen kwamen kijken! 

 Na de optredens een gezellige boekenmarkt plaatsvond 

 Veel kinderen nieuw leesvoer hebben kunnen scoren 

 We het fijn vinden om te zien dat er zoveel kinderen van 

boekenlezen houden! 

 Vandaag de techniekochtend voor de groepen 3 en 4 

plaatsvindt 

 Het héél gezellig boven is met alle hulp(groot)ouders!! 

 We altijd heel blij en dankbaar zijn dat er zoveel actieve 

betrokkenheid is! 

 Het bankje in de hal bij de hoofdingang wordt geverfd 

door Charlie en zijn moeder 

 Zij dit heel mooi kunnen! Dank jullie wel! 

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


 

KINDERPRAAT 
 

- In groep C werden door een aantal kinderen op het schoolplein wormen verzameld. Ze 

wilden ze graag in een zakje mee naar huis nemen, maar dat leek juf geen goed idee. Toen 

verdwenen ze stiekem in de jaszakken…..  

Ze zijn er waarschijnlijk allemaal met behulp van juf weer uitgehaald, maar u kunt dus nog 

een verdwaalde worm aantreffen in huis…of in de badkamer…of aan tafel…..  

- Een leerling van groep 4 leest hardop en zegt bij mannetje “mannètje”. Het duurde even 

voordat de klas doorhad wat hij bedoelde…. 

- Leerling groep 4 over een onderwerp waarbij de wet wordt overtreden: 

‘Dan word je geadresseerd door de politie hoor!’ 

-    In groep 7 wordt “Doen alsof je een feest geeft” in het Engels vertaald met: “Do also you  

     give a party!”.  

-    In groep 4 wordt de bedoeling van pictogrammen besproken. Juf laat een pictogram zien  

     en de kinderen geven aan wat deze betekent. Bij het pictogram van een krokodil met een  

     streep erdoorheen zegt een leerling: ‘Dat betekent dat je geen plastic groene krokodil mee   

     het zwembad in mag nemen!’ 

-    Peuter vraagt aan juf Cora en juf Kasja: wanneer gaan jullie trouwen?  

 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

16 oktober Roan, peutergroep 

18 oktober Lukas, groep 4 

19 oktober Isabella, groep 5 

21 oktober Elena, groep 4 

24 oktober Yanou, peutergroep 

25 oktober Norah, groep 3 

25 oktober Benthe, groep 3 

26 oktober Wes, groep 4 

26 oktober Dimitri, groep 5 

29 oktober Jozua, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Vrijdag studiedag 

a.s. vrijdag hebben alle medewerkers van ons kindcentrum studiedag. In de ochtend gaan we 

een kindcentrum in Vlaardingen bezoeken ter inspiratie en in de middag zullen er 

teambuildingactiviteiten plaatsvinden. De medewerkers hebben een lange dag, want we zijn 

pas rond 21.30/22.00 uur weer terug! 

 

Maandag na de herfstvakantie studiedag 

Maandag 28 oktober is er ook een studiedag, dit keer voor medewerkers uit de 

onderwijsgroepen. Er zal in de ochtend een verdiepingscursus over de nieuwe rekenmethode 

worden gevolgd en in de middag gaan we aan het werk rondom het schoolplan. 

 

 



 

 

 

Staking, belangrijk! 

U heeft er vast al iets over gehoord of over gelezen: op woensdag 6 november zal er in het 

onderwijs weer een grote stakingsdag plaatsvinden. Dat is de dag dat de Tweede Kamer de 

onderwijsbegroting bespreekt. We roepen alle leden in het primair- en voortgezet onderwijs 

op het werk die dag neer te leggen voor een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg 

collega’s. 

Tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niet 

wil investeren in onderwijs. Het ultimatum aan het kabinet om alsnog voor 2020 423,5 

miljoen euro te investeren in het onderwijs loopt tot 21 oktober. 

Wij maken ons grote zorgen over te toekomst: op dit moment is er een generatie die, door het 

tekort aan leerkrachten, niet het onderwijs ontvangt waar het recht op heeft. Binnen ons 

kindcentrum hebben we gelukkig nog genoeg medewerkers en leerkrachten, maar de 

toekomst is onzeker. 

We zijn binnen ons kindcentrum nog in gesprek over hoe we de stakingsdag gaan inrichten: 

een ludieke actie in en om de school óf de deuren sluiten en we gaan naar het Malieveld. We 

laten het u zo spoedig mogelijk weten! 

 

Kick-off film 

Gistermiddag heeft in de zaal, in het bijzijn van 

de groepen 3, 4, 5, Lief Langedijk en Joey 

Kugelmann van WDO-producties, de kick-off 

plaatsgevonden van het project de 

Ontdekkingsreis. 

In de zaal stond een grote tijdmachine (met dank 

aan de kinderen van de BSO!) en daaruit kwam 

een heuse Russische soldaat! Hij was afkomstig 

uit 1800 en zocht zijn kameraden die met hem 

vochten tegen de Engelsen. Hij zal, samen met 

het graf van de onbekende soldaat in Oudkarspel, 

de leidraad zijn van de film. 

Tijdens dit project gaat een groep kinderen (die al 

auditie hebben gedaan) samen met WDO de film 

bedenken en uitvoeren. De filmpremière zal 

plaatsvinden in de Vue in Alkmaar, waar u t.z.t. 

natuurlijk van harte welkom bent! 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Lief 

Langedijk, waarvoor ongelofelijk veel dank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 
 

De toppers van de week zijn: 
Charlie en zijn moeder Bente, 
omdat zij het bankje in de hal 
zo mooi hebben geschilderd! Toppers van de week: 

Charlie en zijn moeder 

Bente! 


