
 

17 januari 2018 
 

AGENDA 
 

22 januari   Start toetsweken 

23 januari   Onlineklas Verkeer 

  7 februari   Rapporten mee 

  8 februari    Studiedag, alle leerlingen vrij  

  9 februari   Techniekochtend, groepen 1 t/m 4 vrij  

12 februari   Start 10-minutengesprekken en adviesgesprekken 

13 februari   Onlineklas Verkeer 

21 februari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

23 februari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

  5 maart   Start Project 

  5 maart   Ik eet het beter groep 5 

  6 maart   Onlineklas Verkeer 

  9 maart   Leerlingenraadvergadering 

16 maart  Nationale pannenkoekdag, groep 6 bakt voor  

zorgcentrum Horizon 

16 maart  Ik eet het beter groep 6 

16 maart  Activiteitenmiddag groep en 5 t/m 8 

20 maart  Afsluiting Project, informatie volgt 

20 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

22 maart Ik eet het beter groepen 7 en 8 

25 maart Start zomertijd 

29 maart Paasviering 

29 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

30 maart Goede Vrijdag, iedereen vrij  

31 maart Scholenhandbaltoernooi 

  1 april Eerste Paasdag 

  2 april   Tweede Paasdag 

 

WIST U DAT….. 
 

 Maandag de infoavond over het voortgezet onderwijs, i.s.m. CSG Jan Arentsz voor groep 8 

is geweest 

 De informatieavond begon met een leuke quiz 

 Juf Helene stiekem ook meedeed 

 Zij gelukkig een hoge eindscore had 

 Er veel is veranderd in het land van de middelbare scholen! 

 Volgende week de afnames starten van de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem 

 We het fijn vinden als er in de periode van afname zo min mogelijk afspraken bij 

tandartsen e.d. onder schooltijd zijn 

 We alle leerlingen veel succes wensen! 

 De toetsen zijn bedoeld om te bevestigen wat leerkrachten in de klas zien 

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


 De toetsen ook zijn bedoeld om te kijken of er hiaten zijn in groepen of schoolbreed 

 We alle talenten van kinderen belangrijk vinden! 

 Afgelopen maandag de enquête van de driehoeksmeting is uitgezet 

 Alle ouders gevraagd worden deze in te vullen 

 We weten dat het tijd en energie vraagt 

 We het heel erg waarderen als u de enquête toch invult 

 De leerlingen (van groep 6,7 en 8) en leerkrachten ook een enquête gaan invullen 

 U in Social Schools zelf kunt aangeven hoe u de berichten wilt ontvangen 

 Dit ingesteld kan worden via het tandwiel rechtsboven, naast uw naam 

 U hier ook kunt aangeven of u de aankondiging dat er een nieuw bericht is geplaatst, ook 

op de mail wilt zien. 

 Er nog steeds lege flessen ingeleverd kunnen worden voor Oeganda 

 De bakken hiervoor in de hal bij de hoofdingang staan 

 Meester Joost weer is gestart met lesgevende activiteiten in de groep 

 Hij zo rustig aan kan opbouwen 

 We het heeeel fijn vinden dat het zo goed gaat met hem! 

 De leerlingen hier ook heel blij mee zijn! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 6 zoekt een leerling in het woordenboek naar “woorden die niet bestaan”. 
- Voor kleuters is “consultatiebureau” een erg moeilijk woord. Juf hoorde 

“constellatiebureau”…of dan maar gewoon: “waar je prikken krijgt…” 

- Juf Inge gaat een boekje voorlezen en zegt: “Zo, dat is veel tekst!” Reactie van een kleuter: 

“Ach, dan lees je toch gewoon niet alles wat er staat?”  
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

18 januari Matthijs, groep 8 

19 januari Lotte, groep 8 

23 januari Levi, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

In de vergadering is verder gesproken over de schoolpleinen: hoe worden deze gebruikt, 

welke toestellen vinden de leerlingen leuk/minder leuk, welke wensen zijn er t.a.v. de 

speeltoestellen e.d.  

Er is een brief opgesteld voor de gemeente, waarin gevraagd wordt om meer mogelijkheden 

om het grasveld te gebruiken: momenteel huren we het grasveld voor de school van de 

gemeente. Hier mag niet veel geplaatst worden, omdat er belangrijke leidingen en buizen in 

de grond liggen. Voetballen op dit veld is ook niet wenselijk, in verband met de ramen van de 

lokalen en de zaal, grenzend aan het veld. Maar de leerlingen wisten nog veel leuke andere 

activiteiten te bedenken voor het veld, maar dan hebben we wel de toestemming van de 

gemeente nodig! 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen n.a.v. deze brief van de leerlingen.  



Lief Langedijk hebben we ook een brief gestuurd: zij wordt uitgenodigd om te komen kijken 

naar de chrome books die door hen zijn gesponsord. 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Energy Challenge: 

Gisteren is de plusgroep met juf Rianne naar de Kick off van de Energy Challenge 

gegaan, in HAL25 te Alkmaar. De Energy Challenge Noord West 2017 - 2018 

laat de energietransitie beginnen bij de kinderen! 

De leerlingenteams ontmoeten elkaar tijdens de Kick-off en de spannende Finale, waar 

schoolteams hun resultaten aan elkaar presenteren en de Energy Awards aan de beste 

teams worden uitgereikt. 

De Energy Challenge wil kinderen op een uitdagende manier in aanraking laten komen 

met (duurzame) energie. Een groeiende bewustwording en kennis over (duurzame) 

energie vergroot het maatschappelijk bewustzijn en draagt bij aan een groeiend 

enthousiasme voor een carrière in de energie- en technieksector. Dat levert in de 

toekomst professionals op met passie voor energie én oog voor innovatie. 

Een aantal basisscholen in en om de regio Alkmaar doet mee aan de Energy 

Challenges, waaronder onze school. Energy Challenges daagt de kinderen dus uit om 

slim met energie om te gaan. De kinderen gaan zoveel mogelijk energie besparen op 

hun eigen basisschool én gaan anderen daarvoor enthousiast maken! 

Energy Challenges is echter ook een wedstrijd! Kinderen van verschillende scholen 

voeren de opdrachten uit en dagen elkaar zo uit met de beste resultaten naar buiten te 

komen. De leerlingenteams werken tijdens de campagne van januari tot juni aan de 

hand van zeven opdrachten en verdienen daarmee Energy Stars als er een opdracht 

vervuld is. Die worden toegekend door de Razende Reporter, die de leerlingenteams 

regelmatig bezoekt, hen prikkelt met ervaringen van andere teams en zorgt dat de 

resultaten op de website www.energychallenges.nl komen. 

De Energy Challenges worden georganiseerd en begeleid door een projectteam met 

deskundigen voor techniek en onderwijs. Dit projectteam Energy Challenges wordt 

aangevuld met de Razende Reporter (stagiair HBO-communicatie) en met HBO en 

MBO studenten techniek en onderwijs, die de schoolscan uitvoeren, een schoolscan 

opstellen en de challenges ondersteunen. We wensen ons Energy Challenge-team héél 

veel succes!!! 

- Afscheid Kristel Termaat 

Juf Kristel uit groep 4 gaat ons helaas verlaten. Op drie dagen 

in de week werkt juf Kristel op een andere school, en daar kan  

ze nu fulltime aan het werk. We begrijpen dat ze deze kans 

aangrijpt, maar vinden het heel jammer dat ze weggaat! Donderdag 

22 februari is Kristels laatste werkdag bij ons op school. We houden u op de hoogte 

over de vervanging. 

 

GEWELDIG NIEUWS! 
 

We vinden het heel leuk dat we dit nieuwtje mogen verklappen…… 

Juf Rianne is…..zwanger! Ze verwacht dat de baby in juli geboren 

wordt. Een broertje of zusje voor Luuk! 

Gefeliciteerd juffie! We wensen je een hele fijne zwangerschap toe! 

En…weet je een leuke naam voor de baby? Laat het juf Rianne weten! 



LERARENTEKORT 
 

U heeft er vast al veel over gelezen en veel over gehoord: het tekort aan leerkrachten neemt 

zienderogen toe. Ondanks stakingen en media-aandacht, is er nog niet veel actie ondernomen 

in Den Haag om hier verandering in te brengen. 

Ons bestuur, Stichting Tabijn, heeft al veel ondernomen om eventuele nijpende situaties te 

kunnen voorkomen. Zo zijn er leerkrachten bovenschools aangesteld die in de flexpool zitten: 

een pool van leerkrachten die kunnen invallen. Ook wordt er pro-actief geworven onder de 

LIO-stagiaires en bij de opleidingsinstituten. 

Helaas heeft er toch een school vorige week een groep een dagdeel naar huis moeten sturen en 

beginnen we het gevolg van het tekort aan leerkrachten ook op onze scholen te merken. 

Daarom doen wij via deze nieuwsbrief de volgende oproep: 

Heeft u een lesbevoegdheid en wilt u, (eventueel alleen bij hoge nood) bij ons of bij één van 

de andere Tabijnscholen invallen, geeft u dit dan door aan de directie. Wij zijn er blij mee!!! 

 

SCHOOLHANDBALTOERNOOI  
 
Lacom ’91 Scholenhandbal toernooi! 

Het was hard werken en zwoegen voor de handbaldames van Oranje. Maar met teamspirit en strijdlust 

zijn ze knap op de 3e plek geëindigd op het WK handbal! 

Het handbal van nu is voor stoere jongens en meiden die van actie houden. 

Krijg je alweer zin in een wedstrijd? Dat komt goed uit want: 

Handbalvereniging Lacom ’91 organiseert 31 maart weer het jaarlijkse Scholenhandbaltoernooi 

In de ochtend beginnen de groepen 3 en 4 als eerste. We starten met een korte training (1 uur). Er 

wordt veel geoefend met de bal en de eenvoudige regels worden uitgelegd. De training wordt gegeven 

door ervaren handbalspecialisten. Zij zorgen ervoor dat iedereen lekker mee kan doen. Na de training 

worden er wedstrijdjes gespeeld. 

Hierna komen de groepen 5 en 6 aan de beurt. 

Voor de groepen 5 en 6 is er geen training op de dag zelf. Dit is gedaan zodat er meer tijd over blijft 

voor de wedstrijden. 

Lacom ’91 organiseert wel voorafgaande aan het toernooi ‘open’ trainingen. Teams van de scholen 

kunnen hieraan deelnemen voor een goede voorbereiding op het toernooi. 

Data van deze trainingen volgen binnenkort. 

Groepen 3 en 4, en de groepen 5 en 6, spelen op een klein veld. Dit maakt het spel vele malen leuker 

en dynamischer voor kinderen van deze leeftijd. 

De teams bestaan uit minimaal 5 (4 spelers en 1 keeper) en maximaal 7 kinderen. 

’s Middags wordt er gespeeld om een plek voor het Noord Holland Noordkampioenschap door de 

groepen 7 en 8. Hier bestaat een team uit minimaal 7 (6 spelers en 1 keeper) kinderen. 

Wil je meedoen aan het schoolhandbaltoernooi? Doe dan het volgende: 

- Maak een team van minimaal 5 tot maximaal 7 spelers 

- Vraag een ouder/verzorger/ opa/oma/ andere volwassene om jullie te trainen en de dag van het 

toernooi jullie team te coachen 

- Geef je team op (alle spelers en de trainer/coach) bij juf Alie, vóór vrijdag 9 februari a.s. 

Via deze link meer info over de speelwijze en spelregels van de F-jeugd (groep 3 t/m 6) 

en de D-jeugd (groep 7 en 8): http://www.handbal.nl/jeugd/f-jeugd/ 

http://www.handbal.nl/jeugd/d-jeugd/ 

            Handbal vereniging Lacom ’91: Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier 

 


