
  

20 november 2019  
 

AGENDA 
 

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  

  5 december   Sinterklaasviering, groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 uur vrij  

  6 december   Eerste half uur speelgoed-/spelmoment 

13 december   Leerlingenraadvergadering 

19 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij i.v.m. kerstviering ’s avonds 

19 december  ’s Avonds kerstviering in de Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41A ,    

Broek op Langedijk voor en door alle leerlingen 

20 december   Voorstelling van Theater Stuiter voor alle onderwijsgroepen 

20 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

6 januari Eerste schooldag na de Kerstvakantie, jaaropening voor alle   

groepen in de zaal 

20 januari Start toetsweken 

24 januari Groep 8 Engelse les door Tweetalig Onderwijs Willem Blaeu 

 

WIST U DAT….. 
 

 Bij de peuters de fotograaf is geweest 

 De peuters natuurlijk prachtig op de foto zijn gezet! 

 De peuters geluk hebben, want in mei komt de fotograaf voor het hele kindcentrum 

 Donderdag leerkrachten en directieleden van andere Tabijnscholen bij ons in het 

kindcentrum op bezoek waren 

 Zij het heel mooi en inspirerend vonden! 

 We het leuk vinden dat andere collegae bij ons willen komen kijken! 

 Het Schoolschaaktoernooi  helaas niet doorging, wegens een tekort aan deelnemers 

 We hopen dat volgend jaar meer scholen zich gaan opgeven voor het toernooi 

 Sinterklaas heeft toegezegd dat hij 5 december ons kindcentrum zal bezoeken 

 We hier hééééél blij mee zijn! 

 De kinderen met de leerkracht kunnen afspreken als zij iets voor de sint willen doen 

 Dit bijvoorbeeld een liedje, dansje, muziekstukje, moeilijke truc e.d. mag zijn 

 We het ook leuk vinden als de kinderen die dag verkleed komen 

 Wij wel vragen dat de ‘Pieten-kindjes’ zich aangepast schminken en verkleden (roetveeg) 

 Dit omdat we, met alle Tabijnscholen samen, een sinterklaasfeest voor 

álle kinderen vieren 

 De groepen 1 t/m 4 donderdagmiddag 5 december vrij zijn  

 De volgende ochtend, 6 december, het halfuurtje speelgoed-/spel-

moment is 

 Dit in deze Nieuwsbrief wordt uitgelegd!  
 

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


 

KINDERPRAAT 
 

- Op kantoor werken juf Nicole en “die van de stempel”. 

- Een peuter zingt: ‘Zie ginds komt de stoomboot, ontspan je, la la’ 

- Een kleuter is aan het prikken, maar het lukt niet en het duurt hem te lang. Hij gooit zijn 

armen in de lucht en roept wanhopig: ‘Is er nou niemand die mij helpt!’ 

- Twee kleuters komen even bij juf Nicole checken of een leerling is ziekgemeld. Juf Nicole 

kijkt op haar computer of ze daar een melding kan vinden. Maar dat hoefde ze niet te doen, 

want ‘Juf heeft ook al op de televisie gekeken en daar staat ze niet’.  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

20 november Fenna, groep 1 

20 november Julian, groep 3 

22 november Tias, groep 2 

23 november Ensa, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Toby in groep 1A 

Feline in groep 1C 

We wensen jullie een fijne tijd bij ons toe!  

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- GGD: 
Binnenkort zal de jeugdverpleegkundige van de GGD gaan starten met de onderzoeken van 

de kinderen geboren in 2009. Die onderzoeken staan gepland op woensdag 4 december, 

dinsdag 10 december en woensdag 18 december. Vooruitlopend op de onderzoeken zal de 

doktersassistente op 2 december de leerlingen op school screenen. 

 

- 6 december 

Op 6 december hebben we het eerste half uur het halfuurtje speelgoed-/spelmoment: dit 

hebben we in het leven geroepen omdat kinderen heel graag na pakjesavond willen laten 

zien wat ze hebben gekregen. Het speelgoed-/spelmoment houdt 

dus in dat de kinderen een stuk speelgoed mee mogen nemen dat 

zij van de sint hebben ontvangen, om mee te spelen en te laten 

zien. Het is niet de bedoeling dat er dure, kwetsbare artikelen 

worden meegenomen, omdat we niet aansprakelijk kunnen 

worden gesteld als er iets stuk of weg is en we niet willen dat 

kinderen geconfronteerd worden met de waardeverschillen in 

cadeaus. 

 

 

 

 

 



 

-   Bag2school 

Volgende week beginnen we met de inzameling voor de actie bag2school. Bag2School    

Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de 

afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet 

meer gebruikte kleding af te komen.  

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl 

er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% 

van het textiel dat nu bij het restafval terecht komt, gewoon hergebruikt of gerecycled had 

kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school 

biedt de ideale oplossing. 

De opbrengst van de inzameling gaat naar ons nieuwe schoolplein! 

  

LIEF EN LEED 
 

- Tess uit groep 5 is afgelopen maandag geopereerd aan haar knie. De operatie is goed 

verlopen en Tess is vandaag alweer een paar uurtjes op school: knap hoor! Veel beterschap 

Tess! 

- Juf Lineke heeft van de breiclubdames hele schattige, zelfgemaakte babyslofjes gekregen 

voor haar baby! Lief! Dank jullie wel! 

 

Nieuws vanuit de SCHOOLPLEINWERKGROEP! 
 

Na de succesvolle informatieavond afgelopen september, waarin we hebben verteld over de 

droom van de kinderen met hun nieuwe schoolplein, hebben we alweer wat stapjes gemaakt! 

De Firma Groenmeesters heeft het schetsontwerp van het schoolplein 2.0 aangepast en daarin 

alle feedback van de aanwezige ouders, de leerlingenraad en anderen betrokken partijen 

verwerkt. Dat was een hele klus maar het is gelukt! Dit ontwerp zullen we z.s.m. in de 

Expohoek onderaan de trap in de centrale hal ophangen. 

Intussen is Helene in gesprek met de Stichting Tabijn om hen te overtuigen van dit nieuwe 

plein als visitekaartje van de school en hoe dit ten goede komt aan het welzijn van alle 

kinderen van de verschillende groepen. Dit gaat haar zeker lukken! 

 

Ook hebben wij vorige maand om tafel gezeten met de Oudervereniging en hen geïnformeerd 

over de plannen die er liggen. Zij stonden hier positief tegenover en zijn bereid een financiële 

bijdrage te geven.  Waarvoor nogmaals dank! Samen met de Stichting Tabijn, school zelf en 

de Oudervereniging proberen wij letterlijk de onderste stenen van het nieuwe plein te leggen. 

 

Twee dames van onze groep zijn naar de startsessie van de cursus Fondsenwerven geweest, 

waarvan het vervolg in januari, februari en maart plaatsvindt. (gesponsord door de St. Lief 

Langedijk) Dit was zeer leerzaam en we hopen dat het huiswerk wat hiermee gepaard gaat 

ook zijn vruchten gaat afwerpen! Ook werken we aan het idee om een soort Club van 100 op 

te richten, om er zo voor te zorgen dat het plein in de toekomst en wellicht nog andere 

initiatieven, mede onderhouden kan worden. Hier binnenkort meer over! Daarnaast hebben 

wij de school vertegenwoordigd op de Matchmarkt en is het gelukt om werkzaamheden in 

natura te verkrijgen die ons volgend jaar helpen met de daadwerkelijke realisatie van het 

plein.   

 

Vanuit school worden er nog diverse kleinere acties gehouden en zijn we aan het kijken of we 

samen met de kinderen nog een leuke wervingsactie kunnen bedenken, waarvan de opbrengst 

ten goede komt aan het schoolplein. Daarnaast houden we volgend jaar ook samen met alle 



 

 

leerlingen een gezellige veilingmiddag, hiervoor zijn al ideeën en helpende ouders altijd 

welkom! 

 

Uiteindelijk hopen we die zomer te starten met de daadwerkelijke werkzaamheden. Intussen 

zullen we als werkgroep ons best doen om iedereen te blijven informeren en te betrekken. 

Alle stapjes maken we zichtbaar via berichten op Social Schools, de Nieuwsbrief, in de 

groepen zelf en in de Expohoek in de hal. Ook de thermometer komt weer terug, zodat we de 

financiële vorderingen kunnen blijven volgen. 

Dat was het weer voor nu; stap voor stap helpen we met elkaar onze kinderen aan hun nieuwe 

schoolplein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

De toppers van de week zijn: 
Afgelopen donderdag hebben Meester Joost 

en Femmy Vroegop onze school 
vertegenwoordigd op de Matchtmarkt van 

Stichting de Waaier! Dit is een sociale markt 
waar bedrijven diensten aanbieden om 
maatschappelijke organisaties te helpen 

bepaalde doelen te realiseren. Samen 
hebben zij maar liefst 2 matches kunnen 

sluiten ten goede van het schoolplein 2.0 en 
een derde ligt in het verschiet. Stichting 
Present, Ontwerper & meubelmaker Jan 
Gunneweg en de Schotgroep gaan kijken 

welke werkzaamheden rond de opbouw van 
het plein ze kunnen gaan sponseren. Zo 

komen we samen weer een stukje dichter bij 
de realisatie van de droom van onze 

leerlingen! Bedankt Meester Joost en Mama 
Femmy! 

 
 
 

Toppers van de week: 
Femmy en meester 

Joost! 


