
  

 
 

16 december 2020 
 

AGENDA 
 

17 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

17 december   Kerstviering op school van 17.00 tot 19.00 uur 

18 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij, start kerstvakantie 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

  4 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

  6 januari   Luizencontrole o.v. 

  8 januari   Groepen 5 t/m 8 voorstelling in de Grote Kerk Alkmaar 

18 januari   Start toetsweken (wordt uitgesteld) 

26 januari   Start Tuinbouwbattle groep 8 

  1 februari    Studiedag, de onderwijsgroepen zijn vrij  

  2 februari   Start projectweken 

  2 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

 

* De schuingedrukte activiteiten zullen niet meer plaatsvinden of zijn uitgesteld. 

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 8 vrijdag voorlichting Haltewerk heeft gehad 

• Deze voorlichting ging over het gebruik van vuurwerk 

• We weten dat dit voor aankomend Nieuwjaar niet van toepassing is 

• Het echter wel belangrijk is voor de jaren erna! 

• We gisteren de laatste schooldag en opvangdag van het jaar hadden 

• De kinderen en meesters en juffen hier heel verdrietig over zijn… 

• We het ongelofelijk jammer vinden dat ons kindcentrum zo snel moest sluiten! 

• We iedereen nu al missen  ;-(  

• Alle kinderen van de onderwijsgroepen gisteren nog wel hebben genoten van theater 

Stuiter! 

• De onderbouw heeft gekeken naar de interactieve voorstelling ‘Kat kan alles’ 

• Dit een bewerking is van ‘De gelaarsde kat’ 

• De bovenbouw heeft gekeken naar ‘Kat aan de knoppen’ 

• Dit een eigentijdse bewerking van ‘de wijze kater’ van 

Herman Heijermans 

• De, voor ons inmiddels zeer bekende, toneelgroep het 

fantastisch heeft gedaan! 

• We heel blij zijn dat de kinderen op de laatste dag nog zoiets 

leuks hebben meegemaakt! 

• Dit de laatste Nieuwsbrief van 2020 is…… 

 

 

 

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


 

 

KINDERPRAAT 
 

- De oudercommissie heeft een sneeuwprojector neergezet, waardoor in de gang dansende 

groene en rode lichtjes op de muren en het plafond zichtbaar zijn. 

Leerlingen van de groepen A en B die in de gang spelen, zien de lichtjes en staan met open 

mond voor de klapdeur te kijken. Een kleuter roept: “Waar komt dat vuurwerk vandaan!?” 

- Juf vult met de kleuters de snacklijst voor het kerstdiner in. Een leerling kiest de snack 

waar op een voorbeeldfoto een vlaggetje op staat: “ja, ik wil die, want ik wil het 

vlaggetje!” 

- Een leerling van groep 3 vertelt 's ochtends iets over school, maar komt even niet op de 

naam van juf. “Caroline”, zegt zijn moeder. Hij verbetert haar: “Carolien….. als het er 

meer zijn, zijn het Caroliene”. 

- Op het plein loopt iemand van de onderhoudsdienst van Tabijn. Hij heeft een mondkapje 

op en een wollen muts diep over zijn oren. Kleuter: “Juf, juf, er loopt een dief op het 

plein!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

16 december Senne, groep 8 

19 december Thijn, groep 6 

22 december Saar, groep 2 

22 december Pepijn, groep 8 

25 december Krijn, groep 7 

26 december Bram, peutergroep 

27 december Emilia, peutergroep 

27 december Britt, groep 7 

31 december Jered, groep 2 

31 december Robin, groep 6 

4 januari Meagan, groep 2 

5 januari Jenthe, groep 3 

5 januari Miley, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

KERSTINZAMELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Gisteren zijn alle producten naar de voedselbank gebracht, ook een groot deel van het 

schoolfruit. Dit werd dankbaar aangenomen! 

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd: hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Lieve kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen, 

 

In deze laatste Nieuwsbrief van 2020 wil ik me graag nog even tot jullie richten. 

Het is een vreemd, raar jaar geweest, waarin we veel hebben meegemaakt met elkaar: hele 

mooie en dierbare momenten, maar ook moeilijke en verdrietige momenten. 

We eindigen het jaar niet zoals we gewend zijn, maar hopelijk wel met degenen die ons 

dierbaar zijn!  

In deze tijd van de lockdown, van afstand houden, van kwetsbare gezondheid, is het 

belangrijk dat we ons richten op het ‘samen’ en het ‘Licht’. Dat we naar elkaar om blijven 

kijken, lief blijven voor elkaar, elkaar steunen. Luisteren naar elkaar, niet om op elkaar te 

reageren, maar om elkaar te begrijpen. 

 

Dankbaar ben ik voor het geweldige team, de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers 

die zo vreselijk hard hebben gewerkt dit jaar, met hart voor de kinderen! 

Dankbaar ben ik ook voor de betrokkenheid van ouders, het kritisch meedenken, de hulp en 

de gedeelde liefde voor de kinderen. 

Als laatste ben ik dankbaar voor de kinderen: zij zijn onze inspiratie, onze passie. Zij die ons 

iedere dag weer verwonderen, laten leren, motiveren en onze harten raken! De glimlach van 

een kind, is een brug naar de hemel! 

 

Lieve allemaal, namens het hele team wens ik jullie gezegende Kerstdagen en een gezond en 

liefdevol 2021! 

 

Helene de Vries 

 

 

 

 

 

Een kind is ons geboren 

Een Zoon is ons gegeven 

En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig 

Vrolijk kerstfeest iedereen 

 

Vrede voor de wereld, Vrede voor de wereld 

Heeft hij gebracht, Heeft hij gebracht 

Vrijheid voor de volken, Vrijheid voor de volken 

Licht in de nacht, Licht in de nacht 

 

Vrede voor de wereld, Vrede voor de wereld 

Heeft hij gebracht, Heeft hij gebracht 

Vrijheid voor de volken, Vrijheid voor de volken 

Licht in de nacht, Licht in de nacht 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTMASLITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChristmasLite, dé kerstbeleving voor de hele familie. Dit jaar niet vanuit het winkelcentrum, 

maar live in uw woonkamer. Op kerstavond 24 december om 20.00 uur live te volgen via 

onze website www.christmaslite.nl en onze facebookpagina. Het thema dit jaar is "Geef 

licht", een warme boodschap in deze bijzondere tijd. Hoe heb jij een lichtpunt ervaren of 

doorgegeven aan een ander? Waar kijk je naar uit? Live vanuit de studio zullen diverse 

mensen hier hun licht op laten schijnen. Dominees uit de Broeker Kerken, dorpsgenoten met 

een verhaal, muzikanten uit alle hoeken van het dorp en een presentator en reporter op locatie. 

U doet toch ook mee? Laten we er samen een onvergetelijke viering van maken! 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.christmaslite.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cd10626796f2e464c9c3708d89b734753%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637430267622966444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g4NPN%2F79RYRtJtWRbxEA8AlimBddazrKxC325VQw6ko%3D&reserved=0

