
  

 
 

21 oktober 2020 
 

AGENDA 
 

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 

  4 december   Sinterklaasviering 

11 december   Groep 8 voorlichting vuurwerk Haltewerk 

15 december   Voorstelling theater Stuiter 

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  

 

WIST U DAT….. 
 

• Donderdag voor de herfstvakantie de afsluiting van de Kinderboekenweek plaatsvond 

• Er voorleeswedstrijden hebben plaatsgevonden, oudere kinderen aan jongere kinderen 

hebben voorgelezen en er kinderboekenmarkten 

waren 

• Het een hele leuke afsluiting is geweest! 

• De vrijdag voor de herfstvakantie het gehele 

kindcentrumteam studiedag had 

• We onder andere nascholing over moeilijke 

gesprekken hebben gevolgd 

• Alles helaas digitaal moest plaatsvinden  

• Het wel een hele leerzame dag was! 

• Zaterdag 10 oktober juf Cora is getrouwd!  

• Ze er supermooi uit zag! 

• Ze nu heerlijk op huwelijksreis is 

• Ze heel blij was met alle cadeautjes, kaarten en 

tekeningen! 

• We Dennis en Cora veel geluk wensen! 

• In de herfstvakantie de opvang als thema had 

‘reptielen in de jungle’ 

• Ze bezoek hebben gehad van iemand met reptielen 

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


• Sommige kinderen ook een aantal dieren hebben durven vasthouden 

• Er ook werd geknutseld en lekker gesprongen op een springkussen! 

• Er vanmorgen (i.v.m. de coronamaatregelen) geen hoofdluiscontrole plaatsvindt 

• Er helaas wel al hoofdluis is geconstateerd 

• We u allen verzoeken om uw kind(eren) goed te controleren 

• U in deze Nieuwsbrief leest hoe u dat kunt doen 

• Het vanmorgen extra druk met auto’s was 

• We begrijpen dat de regen op de fiets vervelend is 

• Veel verkeer echter ook zorgt voor slechter zicht 

• We u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om zoveel mogelijk bij het 

winkelcentrum te parkeren 

• Fietsen naar school nog steeds de voorkeur heeft 

• Er hele leuke en goede regenpakken te koop zijn! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Tijdens het eten en drinken laat de juf bij de peuters een dennenappel zien en vraagt aan de 

peuters wat het is. Peuter: ” Dat is een appeldennis!” 

- Juf vraagt aan de kinderen wat zij hebben gedaan in de vakantie. Peuter: “Ik heb met de tv 

gespeeld!”  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

21 oktober Elena, groep 5 

22 oktober Daniël, peutergroep 

24 oktober Yanou, peutergroep 

25 oktober Norah, groep 4 

25 oktober Benthe, groep 4 

26 oktober Julian, peutergroep 

26 oktober Wes, groep 5 

26 oktober Dimitri, groep 6 

27 oktober Tess, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Ruben, peutergroep 

Ezra, peutergroep 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Schoolgids 

Voorheen werd de schoolgids in papieren vorm aan alle kinderen meegegeven. 

Tegenwoordig is deze digitaal beschikbaar en is het geen schoolgids meer, maar een 

kindcentrumgids. 

U kunt de kindcentrumgids vinden op onze website:  

https://arkel.tabijn.nl/onze-school/kindcentrumgids/  

https://arkel.tabijn.nl/onze-school/kindcentrumgids/


- 'Groot (en Slot)' Nieuws! 

We hebben groot nieuws! 

Kinderen van de bovenbouwgroepen hebben meegedaan met de wedstrijd 'teel de 

zwaarste ui', georganiseerd door de Groot en Slot. 

Inmiddels zijn de resultaten van de wedstrijd binnen en we hebben geluk! Want we 

vallen dubbel in de prijzen 😊! 

Van de scholen die hebben meegedaan aan de wedstrijd, zijn wij de school met de 

meeste deelnemers. Daarom zullen we volgende week voor alle kinderen een kleine 

gezonde traktatie ontvangen. daar zijn we natuurlijk heel blij mee en super trots op! 

Hieronder staan de resultaten van de kinderen die een ui hebben geteeld. Het 

gemiddelde van alle scholieren dat een ui heeft ingeleverd is 171 gram. 

Maar dat is nog niet alles! Groot nieuws is dat onze leerling, Dimitri Scholten, ver 

boven het gemiddelde uitstak met zijn ui van maar liefst 693 gram! Hij heeft daarom 

de eerste prijs gewonnen met de zwaarst geteelde ui! Winnaars 2 en 3 komen van De 

Wijde Veert en zaten op 378 en 342 gram. 

Naam en gewicht ui (gram) 

Sam Koster 193 

Dimitri Scholten 693 

Katja Adendorff 111 

Jurre Ridderhof 127 

Rick Arends 26 

Luuk Klomp 9 

Quintijn Hartholt 109 

Clarissa Hartholt 110 

Pepijn Zuidhof 63 

Swanieke Hartholt 123 

 

Dimitri, volgende week wordt jouw prijs uitgereikt! Gefeliciteerd!!! 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

In de directiekamer wachten de volgende artikelen op hun eigenaar: 

- Grijs vest Nike 

- Donkerblauwe gympen 

- Donkere sportkousen 

- Etui met inhoud 

- Gebloemde haarband 

- Fietssleutel met aapje eraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


