
  

 
 

29 september 2021 
 

AGENDA 
 

29 september   Kinderpostzegelactie 

  6 oktober   Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Open Podium Kinderboekenweek (digitaal) 

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 

27 oktober   Groep 6 naar van Goghmuseum, groep 8 naar Rijksmuseum 

  3 november   Techniekochtend groepen 3 en 4  

  5 november   Nationaal schoolontbijt 

  8 november   Start Week van Respect 

  9 november   Lampionnenmaakdag 

11 november   Sint Maarten 

15 november   Start 10-minutengesprekken 

24 november   Schoenzetten 

26 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8.  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week woensdag de Kraanwaterdag was 

• We blij waren dat zoveel kinderen water mee hadden genomen om te drinken 

• Het fijn is als er minder (suikerhoudende) pakjes drinken worden gedronken 

• Het natuurlijk elke dag Kraanwaterdag kan zijn! 

• We nogmaals aandacht vragen voor onze fruitdag 

• Dit namelijk iedere vrijdag is 

• De kinderen voor de kleine pauze (rond 10.15 uur) dan alleen fruit mee mogen 

• Fruittella geen fruit is 

• Perenijsjes en kersensnoepjes ook niet       

• Vandaag groep 7 start met de kinderpostzegelactie 

• We hen heel veel succes wensen! 

 

KINDERPRAAT 
- Uitspraak van een leerling bij de BSO: “Dan word je zo duf als een olifant die zijn tanden 

poetst!” 

- Raadsel bij de BSO: “Juf, weet je hoe het leven van een leeuw eruitziet?” Dat weet juf niet. 

“Helemaal grijs!” 

- Als een leerlingen schreeuwt, reageert een andere leerling: “Niet zo schreeuwen, ik krijg 

een oorverdoving!” 

- Leerling tegen juf in groep 6: “Juf, weet je wat een rotdag maakt? Afzak-sokken!” 



- Op de BSO is een kleuter het haar van juf aan het mooi maken. Na 16 haarspeldjes in haar 

haar te  hebben gedaan, zegt ze: “Zo, nu even je buitenkant bekijken”.  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

30 september Anna, groep 4 

3 oktober Ruben, peutergroep 

3 oktober Jan, groep 3 

4 oktober Noah, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Aya in groep 1 

Maartje in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Plek bij de peuteropvang! 

Binnenkort komt er op de dinsdagochtend weer  

plek op de peuteropvang voor nieuwe peuters!  

Zoekt u een fijne peuteropvang voor uw kind,  

bij de liefste leidsters? Geef uw kind dan snel op  

via https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/  

Nu met gratis carwash!        

 

- Afsluiting Kinderboekenweek: 

12 oktober is de afsluiting van de  

Kinderboekenweek. Dit doen we met een  

Open Podium: alle groepen treden voor elkaar op  

(de kleutergroepen voor elkaar etc). De optredens  

zullen worden gefilmd en op Social Schools  

worden gezet! 

 

-    Studiereis 

Zondag 10 oktober gaat juf Renate van groep ½ B op studiereis naar Denemarken, samen 

met collega’s van Tabijn. In Denemarken zullen ze kindcentra en kinderopvang bezoeken 

en veel inspiratie opdoen voor ons kindcentrum! We hopen dat juf Renate met mooie 

ideeën voor ons kindcentrum terugkomt. Veel plezier alvast, juf Renate! 

Op maandag 11 en dinsdag 12 oktober zal juf Nel, oud-collega van ons, voor juf Renate 

invallen.  

 

KCR (KINDCENTRUMRAAD) 
De eerste KCR-vergadering is geweest en zoals beloofd in een eerdere nieuwsbrief, hierbij 

een samenvatting van wat besproken is. Deze KCR was samen met afgevaardigden van de 

oudercommissie (OC) en de oudervereniging (OV). Elianne Eggenhuizen sloot voor het eerst 

aan als nieuwe afgevaardigde van de lokale ouderraad van de opvang (LOR). 

https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/


Allereerst is er een rondje gedaan om te horen wat er speelt binnen de verschillende 

commissies. Wat onder andere genoemd werd is dat het jammer werd bevonden dat 

verschillende activiteiten niet of gedeeltelijk door konden gaan, maar nu vooral opgelucht en 

hoopvol dat alles weer goed is opgestart of weer opgang komt. Na het rondje werd 

aangegeven dat de NPO-gelden voor het ingediende plan zijn toegekend en dat het voor wat 

betreft de individuele leerlingen al in gang gezet is. Daarnaast is de concept kindcentrumgids 

besproken, het taakbeleid van dit schooljaar, het GGD-bezoek aan de opvang tijdens de 

zomervakantie, het (stijgende) leerlingenaantal en de tarieven van de opvang. Ook is er 

gesproken over wat straks mag wat betreft de corona-maatregelen en wat gewenst is vanuit 

zowel de ouders als de leerkrachten. Het team zal hier een plan op maken dat voorgelegd zal 

worden aan de KCR. 

Wilt u ook meedenken en meepraten over ons kindcentrum en heeft u een kind in de opvang? 

Meldt u zich dan aan voor de LOR!  

 

MAG MIJN KIND WEL OF NIET NAAR SCHOOL OF 

DE OPVANG MET KLACHTEN? 
Regelmatig ontvangen  

we vragen of een kind  

met een verkoudheid,  

hoesten e.d. wel of  

niet naar school/ de  

opvang mag komen. 

Wij hanteren hiervoor 

de beslisboom van  

de GGD: 

 

 


