
  

 
 

17 maart 2021 
 

AGENDA 
 

17 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

19 maart   Pannenkoekdag, groep 6 

23 maart  Afsluiting projectweken, wordt digitaal op een later moment via 

Social schools met u gedeeld! 

26 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

30 maart   Theoretisch verkeersexamen groep 7 

  1 april   Paasviering 

  2 april   Goede Vrijdag, hele kindcentrum gesloten 

  5 april   Tweede Paasdag, hele kindcentrum gesloten 

  6 april   Start Entreetoets groep 7 

13 april   Groep 7 dansworkshop  

14 april   Groep 5 dansworkshop  

23 april   Koningsspelen én Meesters- en Juffendag 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  9 mei    Moederdag 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vrijdag jl. de techniekochtend in de groepen 5 t/m 8 is geweest 

• We dit op een aangepaste wijze doorgang hebben laten vinden 

• De kinderen namelijk niet in gemengde groepjes opdrachten konden doen 

• We gelukkig wel een leuke, technische ochtend hebben gehad! 

• Vandaag de techniekochtend van de groepen 3 en 4 zijn 

• Ze aan de gang zijn met o.a. Kapla, Lego, het maken van een ballonraket en een 

ouderwetse telefoon en andere leerzame spelmaterialen 

• Er vast foto’s op  Social Schools zullen volgen 

• Het aanstaande vrijdag Pannenkoekendag is 

• Traditiegetrouw groep 6 dan bakt voor de bewoners van zorgcentrum Horizon 

• Dit helaas niet mogelijk is door de coronamaatregelen 

• De keuken van Horizon wel zelf gaat bakken met ‘onze’ bakprodukten 

• De kinderen van groep 6 wel de bewoners gaan ‘bezoeken’ 

• Zij namelijk buiten met de bewoners (binnen) boter-kaas-en-eieren gaan spelen 

• Dit via het raam gaat gebeuren 

• We hen alvast heel veel plezier wensen! 

• De leerlingen van groep 8 zelf tulpen hebben gekweekt 

• Zij binnenkort de tulpen gaan verkopen 

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


• U hier meer informatie over ontvangt via Social Schools 

• Het vast hele mooie tulpen zullen worden!! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf zegt tegen een kleuter die net 4 jaar is: “Wat kwam jij stoer helemaal zelf naar binnen 

lopen.” Reactie: “Dat was niet stoer, ik was boos en wilde niet naar school”.  

- Een kleuter vraagt, als hij een klasgenoot ziet, of dat écht wel dat jongetje is. Zijn haar was 

namelijk geknipt en het jongetje kon maar niet geloven dat hij het echt was! 

- In groep 5 wordt aan een leerling gevraagd van welke boeken hij houdt. Leerling: “Van 

boeken die worden voorgelezen!” 

- Peuter heeft leeuwen op zijn trui en praat over deze dieren met de juf. De juf vraagt of hij 

weet waar deze dieren wonen. De peuter denkt lang na en antwoordt dan vol overtuiging: 

“In Leeuwarden!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

17 maart Jolijn, groep 5 

18 maart Daan, groep 7 

19 maart Sem, groep 2 

19 maart Davy, groep 3 

20 maart Elize, groep 5 

20 maart Swanieke, groep 7 

20 maart Daan, groep 8 

22 maart Sofie, groep 5 

23 maart Jaël, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Corona 

Vorig jaar om deze tijd, verscheen er in de Nieuwsbrief een schrijven van mij over de eerste 

lockdown. Inmiddels zijn we een jaar verder en is vanuit Den Helder/Hoorn de zwarte, derde 

golf in aantocht. We merken dit binnen ons kindcentrum: er zijn in toenemende mate kinderen 

en medewerkers ziek/met klachten en binnen de scholen/kindcentra van Tabijn zijn er veel 

groepen in quarantaine en is er ook een school in zijn geheel gesloten. 

Tot nu toe hebben wij, sinds de lockdown, nog geen groep in quarantaine hoeven plaatsen 

nóch een groep naar huis moeten sturen omdat er geen inval meer is. Echter kunnen wij niet 

garanderen dat dit zo blijft (we hopen het wel van harte natuurlijk!) en vragen uw begrip 

mocht het toch zover komen. 

Maar we doen ons best om het te voorkomen, houden afstand, dragen mondkapjes, wassen 

regelmatig de handen en laten ons testen indien nodig! Samen lukt het ons! 

 

Mocht uw kind thuisblijven i.v.m. corona-gerelateerde klachten en u besluit uw kind te laten 

testen/u ontvangt de uitslag van uw kind, wilt u dit dan mailen naar mozaiek@tabijn.nl en in 

de cc de leerkracht meenemen? De mailadressen van de leerkrachten vindt u onderaan deze 

Nieuwsbrief. Alvast bedankt voor de moeite! 

 

 

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


Recycling! 

Vanaf deze week recyclen we plastic in ons kindcentrum! In de groepen worden de plastic 

zakjes, lege pakjes drinken, verpakkingen e.d. allemaal verzameld en gaat het in de oranje 

container. We zijn heel blij dat dit nu mogelijk is en dat we met de kinderen kunnen zorgen 

voor een schoner milieu!  

 

Fietsen 

Wilt u de kinderen vragen om hun fiets zoveel mogelijk in het fietsenhok te plaatsen (behalve 

groep 8 op het moment)? In de ochtend helpen de leerkrachten hierbij, maar sommige 

kinderen zijn al heel vroeg aanwezig. Er staan regelmatig fietsen tussen de planten en dat is 

niet de bedoeling. 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot en met vrijdagochtend op te halen in het directiekantoor. 

 

Groep ½ A: - Juf Inge 

        - Juf Annemarie 

- i.deruijter@tabijn.nl 

- a.voet@tabijn.nl 

Groep ½ B: - Juf Renate 

        - Juf Laura 

- r.korver@tabijn.nl  

- l.abels@tabijn.nl  

Groep ½ C:  - Juf Mirjam 

                     - Juf Vanessa 

- m.bethlehem@tabijn.nl  

- v.j.terpstra@tabijn.nl  

Groep 3:      - Juf Lineke 

        - Juf Caroline 

        - Juf Daphne 

- l.roobol@tabijn.nl  

- c.strijbis@tabijn.nl  

- d.zutt@tabijn.nl  

Groep 4:      - Juf Jet - j.deboer@tabijn.nl  

Groep 5:      - Juf Kayleigh 

         - Juf Deborah 

- k.vanemst@tabijn.nl  

- d.y.vanbeveren@tabijn.nl  

Groep 6:       - Juf Rianne 

         - Juf Vanessa 

- r.degroot@tabijn.nl  

- v.j.terpstra@tabijn.nl  

Groep 7:       - Juf Lydia 

         - Juf Romy 

- l.tierolf@tabijn.nl  

- r.burger@tabijn.nl  

Groep 8:       - Meester Joost 

         - Meester Koen 

- j.goedbloed@tabijn.nl  

- k.ijsselstein@tabijn.nl  
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