
  

2 oktober 2019  
 

AGENDA 
 

2 t/m 4 oktober  Groep 8 schoolkamp 

  2 oktober   Start Kinderboekenweek 

11 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

16 oktober   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

28 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

30 oktober   Kleutergroepen herfstwandeling  

  1 november   Leerlingenraadvergadering 

  4 t/m 8 november  Week van Respect 

  4 november  Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor     

ouders/verzorgers van groep 8, verzorgd door het Jan Arentsz 

  5 november   Schoolbezoek CvB en AD Tabijn 

  7 november   Dag van Respect 

  8 november   Nationaal Schoolontbijt 

  8 november   Lampionnenochtend 

  8 november   Activiteitenmiddag  

11 november   Start 10-minutengesprekken 

11 november    Sint Maartenfeest 

15 november   Schoolschaaktoernooi 

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  

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week groep 7 met de Kinderpostzegelactie is gestart 

 Zij veel hebben verkocht! 

 U de goede doelen van de actie kunt vinden op www.kinderpostzegelactie.nl  

 Op woensdagavond 28 september de informatieavond Schoolplein 2.0 plaatsvond 

 Dit een hele goede en leuke informatiebijeenkomst was 

 Men niet alleen kon luisteren en kijken, maar ook horen, voelen en ruiken hoe het plein 

eruit moet gaan zien 

 Er goede ideeën zijn besproken om het geld bijeen te brengen 

 U in de hal afbeeldingen kunt terugvinden van de plannen 

 Groep 8 vanmorgen is vertrokken op schoolkamp 

 Alle kinderen en ouders al vroeg klaar stonden op het plein 

 Alle fietsen weer in de vrachtwagen pasten 

 We heel blij zijn met alle hulp!!!! 

 We de kinderen en begeleiders heel veel plezier wensen! 

 We hopen dat het vooral droog blijft! 

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


 De ervaring leert dat de kinderen het toch wel naar hun zin hebben, regen of niet;-) 

 Het vandaag ook de start is van de Kinderboekenweek 

 We dat straks met elkaar gaan vieren in de zaal 

 We benieuwd zijn welke boeken in de prijzen zijn gevallen 

 Het thema dit jaar ‘reizen’ is 

 We de Kinderboekenweek afsluiten op vrijdag 11 oktober 

 U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief! 

 

KINDERPRAAT 
  

- Leerling heeft in de klas het verhaal over het schoolplein gehoord en vertelt thuis vol 

overtuiging: “er komt een achtbaan op het grasveld, écht mam!” (kabelbaan). 

- In groep 8 wordt over het naderende schoolkamp gepraat. Een leerling heeft er toch een 

ander beeld bij: hij heeft het over zeewiet i.p.v. zeewier. 

- Een kleuterjuf was vergeten om de dagritmekaartjes op te hangen, dus ook het kaartje 

waarop 'naar huis' staat.  Leerling: "Juf, hoe kunnen we nu naar huis gaan?" 

- De kleuters hebben een brief ontvangen van 'Bever' waarin staat dat hij de wereld rond 

reist. Hierop zegt een kleuter "Een bever kan helemaal niet vliegen en een bever kan niet 

schrijven. Nou, ik vind dit héél raar. " 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

3 oktober Jan, peutergroep 

6 oktober Lenthe, groep 7 

7 oktober Juliet, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
Het Mozaïek is af!!!! 
Misschien zag u het al 

gisterenmiddag of vanmorgen, 

maar het prachtige 

Mozaïekkunstwerk is af en 

hangt aan de gevel! De 

afgelopen weken hebben alle 

kinderen hun steentje hieraan 

bijgedragen, letterlijk en 

figuurlijk. Samen met Serge 

(van de Kunstkameleon) hebben 

ze gewerkt aan dit prachtige 

mozaïek. We zijn er ongelofelijk 

trots op en het is leuk dat de 

kinderen hun kunstwerk zo elke 

dag kunnen bewonderen!!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting kinderboekenweek 

Op vrijdag 11 oktober willen we op een feestelijke wijze de Kinderboekenweek weer 

afsluiten. Dit doen we met een Open Podium en een kinderboekenmarkt. Bij het Open 

Podium zijn belangstellenden (opa’s/oma’s, ouders/ verzorgers e.d.) van harte welkom!   

De kinderboekenmarkt houdt het volgende in:  

 kinderen mogen tweedehands boeken op een kleedje verkopen  

 de boeken mogen niet duurder zijn dan € 1,-  per stuk  

 de peuters en kleuters mogen alleen samen met hun ouders/verzorgers/opa’s/oma’s 

enz. door de school lopen om te kopen. Kleuters die écht geen begeleiders hebben, zullen 

een rondje door de school gaan met hun juf.  

 jonge kinderen mogen samen met een oudere broer/zus hun boeken op een kleedje 

verkopen.    

Vrijdag 11 oktober:  

9.15-9.50 uur  : Open Podium groep 1 t/m 5 (belangstellenden welkom!)  

10.00-10.30 uur  : Open Podium groep 6 t/m 8 (belangstellenden welkom!)   

10.45 uur   : Leerlingen maken een verkooppunt klaar: ze leggen een kleedje neer  

       en leggen daarop de boeken die zij willen verkopen  

 Gr.1/2: in hun lokaal en hal bij de kleuterlokalen 

 Gr. 3/4/5: in de gang bij hun groep en in de hal 

bij de hoofdingang  

 Gr. 6/7/8: op hun gang en in hun klas 

11.00 uur   : Boekenmarkt: kinderen mogen rondlopen om boeken te kopen en op   

                                 hun kleedje boeken verkopen 

11.45 uur   : We ruimen de kleedjes weer op en brengen alles terug naar de eigen     

                                 groep. Alle niet-verkochte boeken gaan weer mee terug naar huis  

 

* tip: geef de kinderen een klein beetje wisselgeld mee in een bakje  

** tip: geef de kinderen liever geen grote bedragen mee naar school  

 

 

 

 



Uitdelen van kaartjes voor feesten en partijen 

Jarig zijn is leuk, heel leuk zelfs! En daar hoort natuurlijk ook een feestje bij. 

Dit betekent dat er regelmatig uitnodigingen worden uitgedeeld op school. Begrijpelijk, maar 

niet zo leuk voor de kinderen die geen uitnodiging ontvangen. 

Daarom hanteren wij de regel dat uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uitgedeeld 

mogen worden. Tenzij de hele klas is uitgenodigd natuurlijk ;-) 

 

Appen met leerkrachten 

Het kan gebeuren dat een leerkracht om een bepaalde reden een privé-mobiel nummer heeft 

gegeven aan een leerling of ouder/verzorger. Zoals de ouders van de leerlingen in groep 8 een 

privénummer hebben van de begeleiding, voor noodgevallen. 

Wij willen u echter met klem vragen om een leerkracht niet in de avond of in het weekend te 

bellen of te appen over zaken die kunnen wachten tot de volgende schooldag. 

U kunt ook altijd mailen naar mozaiek@tabijn.nl. De mail wordt regelmatig gecheckt en 

belangrijke inhoud wordt dan eventueel doorgegeven aan de leerkracht. 

 

Gevonden/verloren voorwerpen 

Verloren: 

Joey uit groep 3 is zijn horloge kwijt geraakt. Het gaat om een zwart blauw flik-flak horloge. 

Wie heeft het horloge gevonden en maakt Joey weer blij? 

 

Gevonden: 

 

 
 

Twee doppers, wit en blauw 

Eén sportbroekje, merk Artengo 

Een kettinkje met letter L  

 

 

 

 

Een donkerblauw jack, H&M, 128 

Een spijkerjackje, Europe Kids,104 

Grijs vest/jack met donkere bies,  

               merk Scamp en Boys, 110 

 

 

 

  

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


 

 

     

 
 

 
 

DE TOPPERS VAN DEZE WEEK 
ZIJN BEAU EN KRIJN! 

Zij hebben allebei  
‘heitjes-voor-karweitjes’ 

gedaan om geld in te zamelen 
voor het nieuwe schoolplein! 

TOPPERS VAN DE WEEK: 

BEAU EN KRIJN! 


