
  

 
 

25 augustus 2021 
 

AGENDA 
 

25 augustus   Startgesprekken worden ’s avonds opengezet 

30 augustus   Aanvang startgesprekken 

31 augustus   GGD-screening kinderen geboren in 2011 en enkele kleuters* 

31 augustus   Informatieavond voor alle groepen, digitaal 

  8 september   Voorlichting (gastlessen) van HALT, groepen 7 en 8 

10 september   Verkiezingen leerlingenraad 

15 t/m 17 september  Schoolkamp groep 8 

22 september   Nationale Kraanwaterdag 

29 september   Kinderpostzegelactie 

  6 oktober   Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Open Podium Kinderboekenweek 

13 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

14 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

15 oktober   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 

27 oktober   Herfstwandeling kleuters 

 

*kinderen die door de GGD gescreend worden hebben hierover schriftelijk bericht ontvangen 

op het thuisadres 

WIST U DAT….. 
 

• Maandag 23 augustus onze onderwijsgroepen weer begonnen met de lessen 

• We iedereen met muziek, ballonnenboog en rode loper welkom heetten 

• Het heel fijn was om iedereen weer te zien! 

• Het voor sommige kinderen best spannend was om weer naar school te gaan 

• We dat natuurlijk ook kunnen begrijpen! 

• We ook nieuwe gezichten hebben mogen verwelkomen! 

• U de namen bij deze gezichten kunt lezen in deze Nieuwsbrief 

• De zomer-BSO-opvang natuurlijk gewoon open was in de zomervakantie 

• Onze pedagogisch medewerkers in de vakantie ook nog hard hebben gewerkt 

• De kinderen bij de opvang leuke uitjes hebben gehad en activiteiten hebben gedaan 

• Er in de vakantie ook is verbouwd in de school 

• Het directiekantoor nu in het achterste gedeelte van de zaal is geplaatst 

• Het al heel mooi wordt! 

• We alle kinderen een heel fijn, gezellig en goed nieuw schooljaar wensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Romy vraagt aan een leerling van groep 4 of de nieuwe meester Roy wel lief was 

geweest. De leerling antwoordt dat hij dat was geweest. Juf Kayleigh vraagt aan dezelfde 



leerling of juf Kayleigh zelf ook lief was geweest, waarop de leerling antwoordt: “Ja 

natuurlijk, want u bent toch juf Kaylief!” 

- Kleuter bij de BSO: “Juf, ik heb honger en ik kan het écht niet meer ophouden!” 

- Juf zegt in de kring tegen de peuters: “Ik zie allemaal nieuwe gezichten!” Waarop een 

peuter zegt: ”Ik heb ook een nieuw gezicht!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

25 augustus Anniek, groep 2 

28 augustus Jente, groep 2 

30 augustus Marly, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

WELKOM 
 

In de peutergroep: 

Crick 

Doris 

Lucas 

Noud 

Maven 

In groep A: 

Faithlynn 

In groep C: 

Viènn 

Rif 

Moos  

Bram 

In groep 3A: 

Lenn 

Livv 

In groep 4: 

Jolie 

In groep 5: 

Fabian 

Levi 

Macy 

In groep 6: 

Lex 

Elja 

Tex 

In groep 7: 

Kaighden 

Timo 

In groep 8: 

Thijmen 

 

 

We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Jaaropening 

Maandagochtend hebben alle onderwijsgroepen in de zaal de opening bijgewoond: eerst de 

kleutergroepen, daarna de groepen 3, 4 en 5 en vervolgens de groepen 6, 7 en 8. De kinderen 

hebben in de jaaropening onder andere gehoord over ‘een nieuw begin’ en gesproken over 

vakanties en ‘nieuw op school zijn’. Het was heel fijn weer met de groepen samen te kunnen 

zijn! 

 



Gym 

De groepen 3 t/m 8 hebben vanaf a.s. donderdag (26 augustus) iedere maandag en donderdag 

gym van onze vakleerkracht juf Demi in de sportzaal en soms ook buiten. Op deze dagen 

moeten de kinderen dus hun gymkleding en gymschoenen meenemen naar school. 

Gymkleding mag (i.v.m. de hygiëne) niet op school blijven hangen. 

Het is verstandig om te checken of de gymkleding en de gymschoenen nog de juiste, passende 

maat hebben. 

De kleuters hebben om de twee weken op de woensdag les van juf Demi, in de 

kleutergymzaal op school, de andere dagen van hun eigen leerkracht. 

In het schema in deze Nieuwsbrief kunt u de tijden lezen waarop de groepen gym hebben. Dit 

is echter onder voorbehoud - door gastlessen, excursies e.d. kan er onderling worden geruild 

van gymtijd. 

 

Startgesprekken en Informatieavond 

Aan het eind van ieder schooljaar wordt elk kind overgedragen aan de nieuwe leerkracht. 

Bij de start van een nieuw schooljaar weten wij dus al veel over uw kind. 

Toch willen wij ook van ú horen wat u graag wilt dat wij weten over uw kind. Denk hierbij 

aan interesses/hobby’s/sport, wat vindt uw kind leuk en minder leuk aan school, waar is het 

goed in en trots op en waar heeft het hulp bij nodig.  

Daarom voeren wij de startgesprekken: in de eerste periode van het nieuwe schooljaar zouden 

wij het fijn vinden om u als ouder in de gelegenheid te stellen om in een persoonlijk gesprek 

met de leerkracht(en) kennis te maken en van u te vernemen wat uw verwachtingen van de 

leerkracht(en) en het nieuwe schooljaar zijn, zodat we er samen een fijn schooljaar voor uw 

kind(eren) van kunnen maken. In Social Schools worden vanavond om 19.00 tijden geopend 

waar u op kunt intekenen voor deze startgesprekken. Deze gesprekken zullen op school (live) 

plaatsvinden. Mocht u het gesprek liever digitaal voeren, neemt u dan even contact op met de 

leerkracht van uw kind(eren). Mailadressen vindt u in deze Nieuwsbrief, in het schema onder 

het kopje ‘Wie werken er binnen ons kindcentrum?’. 

Vandaag krijgen de leerlingen een brief mee m.b.t. de startgesprekken - deze ontvangen we 

graag uiterlijk vrijdag 27 augustus terug. 

De informatieavond zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 augustus, digitaal. Meer info over 

de inlogcode e.d. ontvangt u binnenkort van de leerkrachten via Social Schools. 

 

Roostervrije dagen 

Zoals u weet zijn de school-eindtijden op de woensdagen (voor alle groepen) en op de 

vrijdagen (voor de groepen 1 t/m 4) verlengd naar 12.30 uur. Dit heeft tot gevolg dat de 

leerlingen meer onderwijsuren draaien dan verplicht. Dit vangen we onder andere op door een 

extra studiedag. Echter is het aantal onderwijsuren voor de onderbouwgroepen teveel en zijn 

er voor deze groepen (1 t/m 4) een aantal (rooster)vrije dagen. U vindt deze dagen in het 

schema hieronder. 

 

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 

 
Herfstvakantie 16-10-2021 tot en met 24-10-2021 

Kerstvakantie 25-12-2021 tot en met 09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 19-02-2022 tot en met 27-02-2022 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 15-04-2022 tot en met 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 tot en met 08-05-2022 

Koningsdag (valt in de meivakantie) 27-04-2022 

Hemelvaart  26-05-2022 en 27-05-2022 

Pinksteren (2de Pinksterdag) 06-06-2022 

Zomervakantie  16-07-2022 tot en met 28-08-2022 



Margedag (is vrij als de school niet gesloten 

is geweest door brandschade o.i.d.) 

15-07-2022 

Studiedagen  15-10-2021 (gehele team studiedag) 

(Vrijdag voor de herfstvakantie) 

 31-01-2022  

(Maandag) 

 18-02-2022 (gehele team studiedag) 

(Vrijdag voor de voorjaarsvakantie)  

 14-04-2022 (Tabijndag) 

(Donderdag voor Goede Vrijdag) 

 27-06-2022 

(Maandag) 

Roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 

(leerlingen van deze groepen zijn dan vrij) 

13-10-2021 en 14-10-2021 

(woensdag en donderdag aansluitend aan de 

studiedag en herfstvakantie) 

 19-04-2022 

(dinsdag na Tweede Paasdag) 

 07-06-2021 

(dinsdag na Tweede Pinksterdag) 

➢ We hebben zoveel mogelijk de studie- en roostervrije dagen laten aansluiten bij 

vakantiedagen. De dagen waarop de opvang gesloten is (teambrede studiedagen 

waarbij de opvang ook dicht is en feestdagen) zijn gearceerd in bovenstaand schema. 

 

 

GYMTIJDEN 2021-2022, groepen 3 t/m 8 
 

 MAANDAG DONDERDAG 

  8.30-  9.15 uur Gr. 7 Gr. 8 

  9.15-10.00 uur Gr. 5 Gr. 6 

10.00-10.45 uur Gr. 4 Gr. 4 

10.45-11.30 uur Gr. 3a Gr. 3b 

11.30-12.15 uur Gr. 6 Gr. 5 

13.00-13.45 uur Gr. 3b Gr. 3a 

13.45-14.30 uur Gr. 8 Gr. 7 

 Groep 8 zelfstandig naar huis Groep 7 zelfstandig naar huis. 

 

 

WIE WERKEN ER BINNEN ONS KINDCENTRUM? 
 

GR. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

½ A Juf Inge 

i.deruijter@tabijn.nl  

Juf Inge Juf Daphne 

d.zutt@tabijn.nl  

Juf Daphne Juf Daphne 

½ B Juf Renate 

r.korver@tabijn.nl  

Juf Renate Juf Renate/juf 

Mirjam (om en-om) 

Juf Mirjam 

m.bethlehem@tabijn.nl  

Juf Mirjam 

½ C Juf Laura 

l.abels@tabijn.nl  

Juf Laura Juf Laura Juf Laura Juf Laura 

3 A Juf Romy 
r.burger@tabijn.nl  

Juf Romy Juf Romy Juf Caroline 
c.strijbis@tabijn.nl  

Juf Caroline 

3 B Juf Lineke 

l.roobol@tabijn.nl  

Juf Vanessa 

v.j.terpstra@tabijn.nl  

Juf Vanessa Juf Vanessa Juf Vanessa 

4 Juf Rianne 
r.degroot@tabijn.nl  

meester Roy 

r.vanluijk@tabijn.nl  

Juf Kayleigh/ 
meester Roy 

Juf Rianne/ 
Meester Roy 

Juf Rianne Juf Rianne 

5 Juf Deborah 
d.y.vanbeveren@tabijn.nl  

Juf Deborah Juf Deborah Juf Kayleigh 
k.vanemst@tabijn.nl  

Juf Kayleigh 

6 Juf Jet 

j.deboer@tabijn.nl  

Juf Jet Juf Jet Juf Jet Juf Jet 
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7 Juf Kayleigh 

 

Juf Lydia  

l.tierolf@tabijn.nl  

Juf Lydia Juf Lydia Juf Lydia 

8 Meester Joost 

j.goedbloed@tabijn.nl  

Meester Koen 

k.ijsselstein@tabijn.nl  

Meester Koen Meester Koen Meester Joost 

 

Directeur  Helene de Vries 

Administratief medewerkster Nicole Balder 

Teamleider opvang en kleutergroepen Renate Korver 

Teamleider gr. 3-8 Joost Goedbloed 

Intern begeleider & leerspecialist Joost Goedbloed (di-woe-do) 

Vakleerkracht gym en sport-bso Demi Aussems 

Cultuurspecialist en dramadocent en 

contactpersoon 

Lydia Tierolf (maandag)  

ICT-coördinator Deborah van Beveren 

Coördinator groepen 3 Caroline Strijbis (woensdag) 

Coördinator meer- en hoogbegaafden Lineke Roobol (dinsdag) 

Planning opvang Anna Balder 

Pedagogisch medewerkers en 

onderwijsassistenten 

Kasja Rademaker (ook peuteropvang) 

Cora van der Leeden (ook peuteropvang) 

Anna Balder (ook leerlingbegeleider) 

Annemiek Appelman (ook leerlingbegeleider) 

Marise Lamm (onderwijsassistent gr. 4) 

Personeelsgeleding KCR  

(waaronder MR) 

Caroline Strijbis 

Vanessa Terpstra 

Cora van der Leeden 

Techniekcoördinator Rianne de Groot 

Muziekcoördinatoren Jet de Boer en Koen IJsselstein 

Invulling werkdrukverlichting Kayleigh van Emst (woensdag) 

Anti-pestcoördinator en 

aandachtfunctionaris 

Joost Goedbloed 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Mijn naam is Roy en dit schooljaar start ik als meester in groep 4. Net zoals Romy volg ik het 

zij-instroomtraject, waarin ik in twee jaar tijd word klaargestoomd tot leerkracht. Hiervoor 

werkte ik bij RTL als campagnemanager, een baan die weinig plezier en uitdaging bood. Tijd 

voor iets anders!  

Vorig jaar startte ik dan ook op Helmgras in Castricum alwaar ik de eerste stappen in het 

onderwijs heb gezet. Dit schooljaar bleek er plek voor mij te zijn op Het Mozaïek. Door de 

vele goede verhalen, sta ik te popelen om aan de slag te gaan. Daarnaast verhuis ik volgend 

jaar naar Noord-Scharwoude, waardoor deze aanstelling een uitgelezen kans biedt om alvast 

kennis te maken met de gemeente en tegelijkertijd de bouw van mijn huis in de gaten te 

houden       

Verder over mij: ik woon samen met mijn vriendin en zoontje in Zaandam, ik ben gek op 

muziek, zowel het luisteren naar als het maken van (op m’n gitaar) en, om het rijtje af te 

maken, ga ik graag naar concerten en festivals toe. Ik hou erg van gezelligheid en reuring en 

ben dan ook blij dat het land langzaam maar zeker weer opengaat. 

Ik kijk ernaar uit om jullie beter te leren kennen en er een mooi jaar van te maken. 
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VERPLAATSTE AFSCHEIDSMUSICAL 
 

Eindelijk was het dan zover: maandagavond 23 augustus kon de groep 8 van vorig schooljaar 

hun eindmusical opvoeren! 

Zij verzamelden zich rond 15.00 uur om, na 6 weken vakantie en een week quarantaine, eerst 

de generale repetitie te spelen (waar de broertjes/zusjes bij aanwezig mochten zijn). Daarna 

hebben we met de kinderen samen gezellig gegeten en om 19.30 uur was het dan zover: de 

eindmusical voor de ouders/verzorgers! 

De kinderen schitterden op het toneel en deden het 

fantastisch! 

Na het optreden kregen de juffen en meesters nog een prachtig 

afscheidscadeau van de kinderen en ouders (zie foto). 

We zijn heel blij dat we toch nog een leuke afscheidsavond 

met de kinderen en hun ouders/verzorgers hebben gehad! 

 

Lieve  ‘oude’ groep 8, we gaan jullie missen! Kom nog eens 

langs!!! 

 



 


