
  

 
 

23 september 2020 
 

AGENDA 
 

23 september   Groep 7 Kinderpostzegels 

28 september   Groep 8 bibliotheekbezoek  

30 september   Start Kinderboekenweek 

  1 oktober   ANWB Streetwise alle onderwijsgroepen 

  7 oktober   Groep 8 ontbijt bij de burgemeester  

  8 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

  9 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > opvang is ook gesloten 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

20 oktober   Televisieopnames o.v., info volgt 

21 oktober   Hoofdluiscontrole (onder voorbehoud) 

28 oktober   Herfstwandeling kleutergroepen  

  4 november   Groepen 3 en 4 techniekochtend 

  6 november   Nationaal Schoolontbijt 

  7 november   Robotwedstrijd Tabijn (onder voorbehoud) 

  9 november   Start Week van Respect 

10 november   Lampionnenmaakochtend 

11 november   Sint Maarten 

16 november   Start 10-minutengesprekken 

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

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 8 vorige week een geweldig schoolkamp heeft gehad 

• Ze vrijdag moe maar voldaan terugkeerden op school 

• De rode blosjes op de wangen een signaal waren van plezier, inzet, weinig slaap en zon 

• We de leiding van harte willen bedanken voor de inzet! Geweldig! 

• Groep 7 maandag een heuse auteur heeft ontmoet 

• Dit de auteur André Nuyens was, van onder andere ‘de Belofte’ en ‘de Nachtdanser’ 

• Groep 8 gisteren praktisch verkeersexamen heeft afgelegd 

• We kunnen melden dat alle leerlingen geslaagd zijn! 

• We hen van harte feliciteren! 

• Groep 7 vandaag start met de verkoop van de Kinderpostzegels 

• Er tussen de scholen in Langedijk is afgesproken dat de verkoop om 12.30 uur mag 

beginnen 

• We de kinderen een goede verkoop toewensen! 

• Er op social schools een bericht is geplaatst over covid-19 binnen ons kindcentrum 

• U hier ook meer over kunt lezen in deze nieuwsbrief 

 

 

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


JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

24 september Lisa, peutergroep 

28 september Evie, groep 5 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Mikael in groep 1 

Lynn in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Boeken: 

We hebben in de schoolbibliotheek de luisterboeken van de volgende boeken: 

-  Wie wordt de winnaar van Peter Vervloed 

-  De gesprongen snaar van Els Hoebrechts 

-  Wie kies je, Martijn? van Lorna Minkman 

-  Wat zullen ze opkijken! van Anneke Scholtens 

-  Een vreemd hotel van Joke de Jonge 

-  Een rare agent van Anke Kranendonk 

-  Spook te koop van Henk van Kerkwijk 

-  1 + 1 = zeven van Elisabeth Mollema 

Mocht u één of meer van deze boeken thuis hebben en deze niet meer gebruiken, dan 

willen wij ze graag hebben: het is fijn voor kinderen met dyslexie om een boek te lezen 

samen met een luisterboek. 

 

SCHOOLPLEINNIEUWS! 
 

Nog even geduld!  

We vragen nog heel even geduld op weg naar het nieuwe 

plein…sommige dromen duren iets langer voordat ze werkelijkheid 

worden.  

Met de finish in zicht liepen we helaas toch nog vertraging op. Onze 

leverancier van de speeltoestellen heeft te kampen met opgelopen 

levertijden i.v.m. corona-gerelateerde omstandigheden.  

Vanuit de schoolpleinwerkgroep, de Stichting Tabijn en alle betrokken 

leveranciers werken we er samen hard aan dat de speeltoestellen zo 

spoedig mogelijk geplaatst kunnen worden. Daarna kan dan ook het 

plein verder afgewerkt worden.  

Zodra bekend is wanneer de toestellen geleverd worden, zetten we de 

thermometer in de hal en tellen we samen met de kinderen de dagen af 

naar de finish! 

 

Thermometer gemaakt door Michael Hulst (vader van Evy en Ybe) 

 

 



COVID19 
 

Helaas is er binnen ons team een pedagogisch medewerker opvang positief getest op het 

corona-virus. De bron van de infectie ligt buiten de school.  

Er is door de medewerker direct gehandeld toen de klachten begonnen en diegene is 

meteen thuis gebleven.  

 

Met nadruk geven we aan dat er geen enkele reden tot paniek is. Voor alle leerlingen en 

medewerkers geldt dat zodra iemand klachten heeft, deze zich moet laten testen. Dus niet 

anders dan al het geval is.  

Zodra de betreffende medewerker op een dag klachtenvrij is, dient hij/zij 24 uur later ook 

nog klachtenvrij te zijn. Dan pas mag hij/zij weer aan het werk gaan. Uiteraard is de 

medewerker nu in thuisquarantaine.  

Collega’s die klachten ontwikkelen verblijven direct in quarantaine en moeten zich laten 

testen.  

 

Met het oog op de privacy van de medewerker wordt er geen naam genoemd. De 

medewerker is werkzaam bij de pleinwacht tussen de middag, bij de VSO (voorschoolse 

opvang) en de BSO (buitenschoolse opvang). In één groep begeleidt zij iedere ochtend een 

leerling: de ouders van de leerlingen uit deze groep zijn inmiddels geïnformeerd. Dit geldt 

tevens voor de ouders met kinderen bij de opvang.  

 

We verwachten dat de privacy van de medewerker door iedereen gerespecteerd wordt.  

 

In de bijlage van de Nieuwsbrief vindt u informatie van de GGD. Mocht u vragen hebben 

dan kunt u contact opnemen met de GGD. 

 

ALLEEN SAMEN REDDEN WE HET! 
 

Doordat er een pedagogisch medewerker besmet is met corona, twee collega-medewerkers 

uit voorzorg in quarantaine zijn en een collega-medewerker herstellende is van een 

operatie, is het bemannen van de opvang momenteel een behoorlijke uitdaging. Maar 

samen met het team zetten we de schouders eronder en kunnen we de opvang deze week 

nog blijven aanbieden.  

Echter, maakt uw kind gebruik van de opvang en zal hij of zij deze week niet aanwezig 

zijn bij de opvang, dan horen we dat graag. Op die manier voorkomen we dat er invallers 

worden geboekt die achteraf niet nodig blijken te zijn.  

 

Via deze weg wil ik als directeur mijn waardering uitspreken voor het 

gehele team. Zij gaan, ondanks de werkdruk, nog een stapje harder lopen 

om de kinderen zo goed mogelijk van onderwijs en opvang te voorzien. 

De saamhorigheid en het hart voor de kinderen geeft hen de energie die 

hiervoor nodig is. Ik ben ongelofelijk trots, blij en dankbaar om directeur 

te mogen zijn van dit team! 

 

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 
 

Gevonden, in de directiekamer op te halen.  

 

- Sportkousen 

- De helft van een vriendschapshangertje 


