
 

18 oktober 2017 
 

AGENDA 
 
23 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober   Studiedag, alle leerlingen vrij  

  1 november   Luizencontrole 

  1 november   Herfstwandeling groepen 1/2 

  6 november   Start Week van Respect 

  7 november   Groep 8 naar Kamp Vught 

  7 november  Gastlessen muziek groepen 4 en 7 

  8 november   Lampionnenochtend  

  9 november   Nationaal Schoolontbijt 

  9 november   Dag van Respect 

  9 november  Voorstelling ‘Niemand is zoals jij’, voor groepen 1/2, 3, 4, 5, 6 

9 november  Workshop ‘Ik alleen in de klas’ groep 7 

10 november   Workshop ‘Fight your inner Monkey’ voor groepen 7 en 8  

10 november   Sint Maarten vieren voor de groepen 1 t/m 3 

11 november   Sint Maarten 

13 november   Groep 8 naar HVC 

16 november   Schoolschaaktoernooi, 1ste avond 

17 november   Schoolschaaktoernooi, 2de avond 

17 november   Leerlingenraadvergadering 

17 november   Activiteitenmiddag 

18 november   Aankomst Sinterklaas in Nederland 

18 november   Scholenvolleybaltoernooi  

24 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

24 november   Lootje trekken groepen  5 t/m 8 

29 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week de groepen 5 en 8 gastlessen muziek ontvingen 

 Er flink op de klarinetten en saxofoons werd gespeeld 

 We het superknap vinden dat zoveel kinderen er nog een goed geluid uit konden krijgen 

 We hopen dat er kinderen zijn die nu een instrument willen gaan spelen 

 Het spelen van een instrument sowieso goed is voor de ontwikkeling van een kind 

 De laatste muziekgastlessen zullen plaatsvinden op 7 november 

 De groepen 4 en 7 dan les krijgen 

 We nog niet vertellen welk instrument dat is 

 We al wel verklappen dat het een heel bijzonder instrument is! 

 Afgelopen vrijdag het einde van de Kinderboekenweek was 

 Er heel veel ouders, verzorgers en belangstellenden waren 

 Er leuke optredens waren in de zaal 

 De kinderboekenmarkt goed werd bezocht 

 Het vooral heel gezellig was zo met elkaar in de school 

 We hopen dat veel kinderen leuke boeken hebben voor de herfstvakantie 



 Vandaag de Koffie Morning voor stichting De Opkikker is 

 Deze in de zaal plaatsvindt 

 We hopen dat er een mooi bedrag wordt ingezameld 

 Juf Alie gisteren 25 jaar bij de overheid in dienst was 

 Juf Nel 13 oktober 25 jaar bij Tabijn in dienst was 

 Ze dit helemaal niet wisten 

 We blij zijn dat ze al zo lang juffies zijn 

 We hopen dat ze nog lang in het onderwijs willen blijven werken 

 Linda Koedijk een mooie tafelplank heeft gemaakt voor de teamkamer 

 Het er prachtig uitziet 

 Ze heeel veel gevoel voor styling heeft 

 We het heel lief vinden dat ze dit heeft willen doen 

 Het nu veel gezelliger is om daar te lunchen, thee en koffie te drinken en te vergaderen 

 U gerust even om een hoekje mag kijken boven bij de teamkamer 

 Maandag 30 oktober (de maandag na de herfstvakantie) een studiedag is 

 Alle kinderen die dag vrij zijn 

 De meesters en juffen een studiedag hebben over werkdruk 

 We er natuurlijk van uitgaan dat het ons werkplezier vergroot! 

 We iedereen alvast een hele fijne vakantie toewensen 

     Geniet van de mooie herfstkleuren en bladeren en….denk aan de wintertijd! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Bij de kleuters wordt over huisdieren gesproken. Een leerling vertelt dat zij kippen hebben. 

Juf vraagt wat voor eieren de kippen leggen, witte of bruine. Reactie: “nee, die van ons 

geeft gebakken eieren". 

- Niet alle nieuwe kleuters kennen juf Helene en juf Nicole al. Juf Nicole loopt naar een 

kleuterlokaal toe. Een kleuter in de speelgang: “hee, juf Helenie!” 

- Een leerling van groep 4, snuivend bij het buitenspelen: “wat is het toch fijn dat onze 

school naast de koekjesfabriek staat!”  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig:  

18 oktober Lukas, groep 2 

19 oktober Isabella, groep 3 

19 oktober Cheyenne, groep 7 

21 oktober Elena, groep 2 

22 oktober Jaëla, groep 7 

25 oktober Eva, groep 8 

26 oktober Wes, groep 2 

26 oktober Dimitri, groep 3 

27 oktober Lucas, groep 8 

28 oktober Maikel, groep 8 

29 oktober Rebecca, groep 5 

29 oktober Susanna, groep 5 

29 oktober Thijs, groep 8……….......Allemaal een fijne dag toegewenst! 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Flessenactie 

Vandaag is het de laatste dag dat u lege flessen voor de Actie voor Sint Maarten kunt 

inleveren! We zijn benieuwd wat de opbrengst is! 

 

- Sloop en bouw bij het bollengebouw 

De sloop van het Bollengebouw aan de Dorpsstraat is begonnen. Dit betekent dat er meer 

vrachtverkeer en bouwverkeer is over de Museumweg en de Lient. Samen met bouwbedrijf 

de Geus hebben we afspraken gemaakt om dit zo goed mogelijk en veilig mogelijk te laten 

verlopen. Dit betekent dat het bouw- en vrachtverkeer rondom het in- en uitgaan van de 

school en peuteropvang zoveel mogelijik wordt gemeden. Ook zal het vracht- en 

bouwverkeer dat achteruit de Lient inrijdt, vergezeld worden door een medewerker die het 

verkeer en de voetgangers in de gaten houdt en ter plekke regelt. Mocht u hier nog vragen 

over hebben, dan kunt u contact opnemen met Helene de Vries.  

 

- Scholenvolleybaltoernooi op 18 november  

Jaarlijks organiseert volleybalvereniging Relay een scholentoernooi voor de basisscholen 

van Langedijk. Ook dit jaar natuurlijk! Het scholentoernooi vindt plaats op:  zaterdag 18 

november 2017 in sporthal Geestmerambacht – Noord-Scharwoude. Met het 

scholentoernooi richten zij zich op de groepen 3 en 4 (zij spelen circulatievolleybal op  

niveau 1) en groepen 5 en 6 (deze spelen circulatievolleybal op niveau 3).  Het is belangrijk 

dat de kinderen de regels van de niveaus weten en een aantal keren geoefend hebben. Een 

samenvatting van de spelregels is te verkrijgen bij de directie.  

Het programma voor alle groepen zal ’s middags van ca. 13:00 -16:00 uur zijn, dit om de 

kinderen gelegenheid te bieden hun eigen sport te beoefenen en op deze dag zal eveneens 

Sinterklaas zijn intrede doen. Een team bestaat minimaal uit: 4 kinderen en een 

trainer/begeleider, wisselen tijdens wedstrijden is toegestaan. Meedoen?  Schrijf je team in 

mét trainer/begeleider (zonder trainer/begeleider kan je team NIET meedoen!) bij meester 

Peter, voor 3 november a.s.  

 

- Waterpokken 

>>>Let op: er is waterpokken geconstateerd bij een leerling van onze school. 

Het is een besmettelijke ziekte die bijna elk kind krijgt. In de winter en het begin van de 

lente komt de ziekte het meest voor. De meeste kinderen krijgen waterpokken als ze tussen 

de twee en acht jaar oud zijn. De ziekte gaat gepaard met de bekende rode blaasjes. 

  Incubatietijd: 2-3 weken (de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste symptomen) 

  Symptomen: koorts, keelpijn, (steeds nieuwe) rode vlekjes 

  Besmettelijk: 1 tot 2 dagen voor de blaasjes verschijnen totdat ze verdwenen zijn 

  Een kind dat de waterpokken krijgt, is al besmettelijk voor andere kinderen voordat hij zelf  

  verschijnselen krijgt. Het ziekteverloop verschilt per kind. Het ene kind heeft over zijn hele  

  lijf blaasjes en heeft koorts, terwijl een ander maar een paar pukkeltjes heeft en eigenlijk niet  

  ziek is. Vooral kinderen tussen twee en zeven jaar krijgen waterpokken.  

Symptomen van waterpokken: de ziekte begint met hangerigheid. Het kind voelt zich niet 

lekker, heeft geen trek in eten en misschien heeft hij wat verhoging of keelpijn. De zichtbare 

symptomen van waterpokken zijn vlekjes, meestal eerst op de romp. Later krijgt hij vlekjes 

in het gezicht en vaak ook tussen de haren, in de oren, mond, neus en op de geslachtsdelen. 

Op de armen en benen zit relatief weinig uitslag. Binnen zes tot twaalf uur veranderen de 

vlekjes in met helder vocht gevulde blaasjes. Na enige tijd wordt het vocht in de blaasjes 



troebel en na een paar dagen drogen ze in en komen er korstjes op. Omdat er steeds nieuwe 

pukkeltjes bij komen, heeft een kind alle stadia van waterpokken tegelijk. Waterpokken 

kunnen flink jeuken. 

 

AFSPRAKEN ONDER SCHOOLTIJD 
 

Het gebeurt weleens dat een leerling een afspraak heeft onder schooltijd, bij bijvoorbeeld 

een huisarts, tandarts of logopedist. Soms geven ouders het kind een briefje mee of komen 

zij dit mededelen bij de leerkracht in de ochtend. Soms verliest een leerling zo’n briefje, of 

vergeet het aan de leerkracht te geven. 

Wij willen u erop attent maken dat u dit soort afspraken ook per mail kunt doorgeven, via 

arkel@tabijn.nl  

 

HOERA, HET IS EEN NIEUWE LEERKRACHT! 
 

We zijn blij u te kunnen mededelen dat de opvolgster van juf Petra bekend is: na de vakantie 

zal bij ons starten juf Kristel Termaat. Zij zal op de donderdagen en vrijdagochtenden gaan 

lesgeven in groep 4. Juf Lineke gaat een dag extra werken op de woensdagen. Juf Kristel 

komt dinsdagochtend 31 oktober alvast kennismaken in de klas. Wij wensen juf Kristel 

alvast veel plezier bij ons op school! 
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