
  

 
 

10 november 2021 
 

AGENDA 
 

11 november   Sint Maarten-feest 

15 november   Start 10-minutengesprekken 

17 november   Groepen 1 t/m 4 naar het Pietenhuis 

19 november   Muziekgastlessen, groepen 4 t/m 8 

23 november    Gastles Veilig Verkeer Nederland in de groepen 7 en 8 

24 november   Schoenzetten 

25 november   Muziekgastlessen, groepen 1/2 en 3 

26 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

  3 december  ` Sinterklaasviering 

  7 december    Dag van de Vrijwilliger 

10 december   Groepen 5 t/m 8 Activiteitenmiddag 

23 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.30 vrij i.v.m. de Kerstviering ’s avonds 

23 december   Vanaf 17.00 uur Kerstviering op school 

24 december   Theater Stuiter: voorstelling voor alle groepen 

24 december   Alle groepen school tot 12.30 uur. Daarna Kerstvakantie 

25 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

10 januari   Eerste schooldag na de vakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vrijdag jl. het Nationaal Schoolontbijt plaatsvond 

• We met elkaar hebben genoten van een gezond ontbijt! 

• Zien eten vaak doet eten       

• We volgende week weer starten met het schoolfruit 

• De schoolfruitweken mooi aansluiten op het Nationaal Schoolontbijt 

• We sowieso iedere vrijdag fruitdag hebben 

• Het fijn is als kinderen op andere dagen bij het tien-uurtje ook fruit eten   

• Maandag de week van Respect is gestart 

• In de groepen diverse activiteiten plaatsvinden rondom respect 

• Er mooie acties uit voortkomen! 

• Gisterochtend in veel groepen de lampionnen werden 

(af)gemaakt 

• Het heel gezellig was in de klassen 

• Gelukkig ook een aantal ouders kwam helpen! 

• Er prachtige lampionnen zijn gemaakt 

• In deze Nieuwsbrief een paar mooie voorbeelden zijn 

geplaatst 

• Het morgen 11 november en dus Sint Maarten is 

• Dit betekent dat de kinderen morgen met hun lampion langs 

de huizen mogen! 

• We iedereen veel plezier wensen! 



 

KINDERPRAAT 
 

- In de lunchpauze doet een groepje meisjes het spel Annemaria Koekoek.  

Leerling roept: “Amerigo……koekoek!” 

- Tijdens het fruit-eten laat een kleuter een harde boer. Juf zegt: “Wat zeg je dan??”  

Andere kleuter: “Eet smakelijk!”. 

- We kijken in de kleuterklas naar een schapenscheerder. Een leerling zegt: “Hee, die heeft 

mijn papa ook!” (Het scheerapparaat)  

Juf vraagt of papa dan ook zoveel haar heeft. Leerling antwoordt: “Ja! Tot op de grond!” 

- Een peuter verkleedt zich graag in een roze jurk, hij wil nooit een andere kleur. Juf vraagt 

welke kleuren we nog meer hebben en welke de peuter zou willen dragen. Hij antwoordt 

gelijk: “Roze!” . “Maar welke kleuren zou je nog meer willen dragen?” vraagt juf dan. 

“Ehhh….donkerroze!” 

- Een peuter zegt tijdens het verschonen tegen juf Marise: “Jij hebt borsten”. Juf zegt dat dat 

klopt. Peuter zegt: “Mama heeft ook borsten en papa die heeft sterke borsten!” 

- Een kleuter ziet meester Koen lopen en zegt: “Dat is eigenlijk een juf met een 

mannengezicht!” 

- Leerling rijdt bij de opvang in het schemerdonker met de skelter over het plein. Juf komt 

hem tegen en vraagt of de skelter al in het schuurtje moet, want “het wordt al donker en je 

hebt geen licht op je skelter!” Leerling antwoordt dat hij geen lamp op de skelter nodig 

heeft, want hij kan altijd heel goed zien! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

10 november Jason, groep 7 

10 november Silver, groep 8 

11 november Roos, groep 3 

11 november Dean, groep 7 

11 november Maurits, groep 8 

12 november Jackie, peutergroep 

15 november Fem, groep 7 

16 november Pien, peutergroep 

16 november Toby, groep 3 

16 november Elano, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Denzel in de peutergroep 

Ivy in groep 1 

Micha in groep 1 

Sanne in groep 1 

Zelah in groep 3 

Wies in groep 5 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 



 

NIEUWE MAATREGELEN I.V.M. COVID19 
 

Via Social Schools heeft u al het laatste nieuwsbericht van ons bestuur kunnen lezen over de 

nieuwe maatregelen i.v.m. het stijgend aantal coronabesmettingen. 

Kort samengevat: 

- Ouders/verzorgers blijven in principe buiten het gebouw. 

- Mocht u toch naar binnengaan i.v.m. een gesprek e.d., dan draagt u een mondkapje. 

- Bij corona-gerelateerde klachten blijven kinderen thuis (zie ook de ‘beslisboom’). In 

verband met zwangere/kwetsbare medewerkers willen we u dringend verzoeken deze 

richtlijnen te volgen. 

- Mocht er een leerling besmet raken met corona, dan volgen wij de richtlijnen van de GGD. 

 

Het aantal besmettingen neemt ook binnen Tabijn toe, onder medewerkers en kinderen. 

Daarnaast gaan er ook ‘gewone’ griepvirussen rond, waardoor medewerkers uitvallen. Zoals u 

wellicht in de media hebt gehoord, is er sprake van een groot tekort aan leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers. Ook Tabijn heeft last van deze tekorten, invallers zijn steeds 

moeilijker te vinden. De teams op de scholen en kindcentra doen hun uiterste best om bij 

uitval van een collega onderwijs en opvang te regelen voor de kinderen. Dit kan betekenen dat 

soms directeuren of IB’ers voor de klas staan, dat leraren extra dagen werken of dat een groep 

verdeeld wordt over andere klassen. Tabijn heeft grote bewondering voor de dagelijkse inzet 

van onze collega’s, maar ook het bestuur ziet dat de rek er soms uit is. Dit kan dus betekenen 

dat, ondanks alle inspanningen, een klas naar huis gestuurd moet worden. Dit is altijd de 

laatste optie. Aan de collega’s is gevraagd om voorbereidingen te treffen voor onderwijs op 

afstand, zodat er, als een volledige klas thuiszit door ziekte of quarantaine, snel geschakeld 

kan worden. 

 

➢ Om, in uiterste nood, het onderwijs-op-afstand zo snel mogelijk te kunnen regelen, 

willen we nu alvast inventariseren welke leerlingen thuis geen tablet (alleen geschikt 

voor kleuters) of computer/laptop/chromebook hebben. Wij hebben op school niet 

voor alle kinderen een device en willen de chromebooks graag zo goed mogelijk 

verdelen, zodat alle kinderen in geval van nood het onderwijs-op-afstand kunnen  

volgen. 

➢ Mocht u voor uw kind écht geen device thuis hebben, wilt u dit dan mailen naar 

mozaiek@tabijn.nl , zodat wij een lijst kunnen aanleggen en snel kunnen 

handelen in geval van nood? 

Mochten wij geen mail hebben ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat uw 

kind(eren) thuis de beschikking heeft/hebben over een device om onderwijs-op-

afstand te kunnen volgen. 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Afscheid: 

Helaas is er een leerkracht in ons team dat ons kindcentrum gaat verlaten. 

Juf Vanessa, juf van groep 3B, gaat een nieuwe uitdaging aan in haar loopbaan, want zij heeft 

een baan als intern begeleider op een school in Alkmaar gekregen! 

Hoewel we verdrietig zijn dat zij ons gaat verlaten, zijn we natuurlijk ook blij voor haar dat ze 

deze mooie baan heeft gekregen. 

Juf Vanessa zal half januari/uiterlijk 1 februari afscheid nemen en dus nog gezellig bij ons 

Sinterklaas en kerstfeest vieren.  

Intussen wordt er druk gezocht naar een goede, lieve en gezellige nieuwe juf of meester voor 

groep 3B.  We houden u op de hoogte! 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


Opgaven broertjes/zusjes 

De laatste paar jaar groeit het leerlingenaantal snel en zijn er veel nieuwe leerlingen 

aangemeld. Dit betekent dat ons kindcentrum niet veel ruimte over heeft voor extra groepen 

en we mogelijkerwijs een wachtlijst moeten gaan aanleggen. 

Mocht uw kind nog jongere broertjes/zusjes hebben die nog niet zijn aangemeld, maar die u in 

de toekomst graag bij ons onderwijs wil laten volgen, dan willen wij u vragen om hen alvast 

aan te melden, zodat wij goed zicht hebben op de groei de komende jaren. Alvast bedankt!  

 

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten gevraagd 

Zoals u al in deze Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is er een groot tekort aan leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers. Ook bij onze stichting én bij ons kindcentrum zijn we op zoek! 

Weet u nog iemand die graag bij Tabijn en/of bij ons wil komen werken, dan horen we dat 

graag! Hoort zegt het voort! 

 

VERSLAG KCR (KINDCENTRUMRAAD) 
 

Onlangs is de kindcentrumraad (KCR) weer bij elkaar gekomen. Deze keer mochten we 

Renate Fillekes verwelkomen bij de KCR. Zij representeert samen met Elianne Eggenhuizen 

nu de lokale ouderraad voor de opvang (LOR).  

Deze avond kwam het jaarverslag aan bod, waarin te zien was dat er ondanks de periode van 

thuisonderwijs toch nog veel wel (aangepast) is doorgegaan, verder ontwikkeld is en ook dat 

deze bijzondere periode inzichten heeft opgeleverd om komende jaren mee aan de slag te 

gaan. Een van die inzichten was bijvoorbeeld de negatieve invloed van de lock down(s) op de 

fijne motoriek bij het leren schrijven. Investeren in de ontwikkeling van de fijne motoriek 

blijkt nodig en is dan ook meteen meegenomen in de begroting van komend jaar. De 

begroting zelf komt overigens pas bij de volgende vergadering aan bod. 

Deze avond is verder nog de ‘ouderbetrokkenheid after corona’ geëvalueerd en de 

(on)mogelijkheden m.b.t. het stijgende leerlingenaantal, de veiligheid rondom de school en 

het advies van de LOR over de tarieven van de opvang 2022 besproken. Tot slot nog leuk om 

te vermelden dat de peuteropvang weer een inspectie van de GGD heeft gehad en dat deze in 

één keer goedgekeurd is. 

 

 

 


