
  

 
 

27 januari 2021 
 

AGENDA 
 

  1 februari    Studiedag, gaat niet door (zie deze nieuwsbrief) 

  2 februari   Start projectweken 

  2 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

10 februari   Rapporten mee 

15 februari   Start 10-minutengesprekken 

16 februari   Screening GGD kinderen geboren in 2010 

19 februari   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 

  2 maart   Groep 6 en 8 museumpleinbus 

  3 maart   Luizencontrole 

  3 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

12 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij  

19 maart   Pannenkoekdag, groep 6 

23 maart   Afsluiting projectweken 

24 maart   De Grote Rekendag 

26 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

29 maart   Start Entreetoets groep 7 

30 maart   Theoretisch verkeersexamen groep 7 

 

Bovenstaande activiteiten zijn, i.v.m. de lockdown, onder voorbehoud. 

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 8 een virtuele rondleiding van het Anne Frankhuis heeft gehad 

• Dit, ondanks dat het digitaal moest, erg indrukwekkend was 

• We het fijn vinden dat organisaties dit soort oplossingen aanbieden 

• De toetsperiode voor de groepen 1 t/m 7 is uitgesteld   

• Zodra er meer bekend is, u natuurlijk op de hoogte wordt gebracht 

• De studiedag a.s. maandag niet doorgaat 

• Die dag online-lessen worden aangeboden zoals nu gebruikelijk 

• Indien u al plannen had gemaakt voor die dag, het natuurlijk akkoord is 

• We dit dan wel graag horen (als uw kind afwezig is) 

• Er bij de opvang al druk geoefend wordt met het nieuwe systeem Kidsconnect 

• We er naar uitkijken om daar volledig mee te werken! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling laat aan een juf zijn vinger zien: “Ik heb bloed, mijn lichaam is een beetje 

open!” 

- Leerling: “Juf, wil je de step op de handstand zetten?” (standaard) 
 

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


JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

27 januari Daniël, groep 7 

30 januari Renske, groep 7 

30 januari Ralph, groep 8 

1 februari Seraja, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Stan, groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Studiedag: 

A.s. maandag, 1 februari, stond er een studiedag gepland. Deze studiedag gebruiken we 

normaliter voor het analyseren van de toetsen, de signaleringsgesprekken, schrijven van de 

groepsplannen etc. Door de lockdown gaat deze studiedag NIET door en zal er gewoon online 

onderwijs-op-afstand worden aangeboden. 

Mocht u op deze dag al iets gepland hebben waardoor uw kind(eren) niet aanwezig kunnen 

zijn in de meet, is dit natuurlijk akkoord. Wel vernemen we graag indien uw kind(eren) absent 

is (zijn). 

 

Noodopvang 

Indien uw kind gebruik maakt van de noodopvang, dan willen we u vragen om de 

peuters/kleuters bij de ingang aan de kant van de Dorpsstraat (ingang peuters en groep 1/2C) 

te brengen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang aan de 

Museumweg.  

Het is niet de bedoeling dat ouders de school binnenkomen: als het regent en u komt uw 

kind(eren) ophalen, dan mag u natuurlijk wel even schuilen in het halletje. 

In geval van nood is de noodopvang ook te bereiken via 06-42406820 

   

Aanvragen Peuteropvang, BSO en VSO 

Na de lockdown hopen we ook weer te kunnen starten met de reguliere opvang 

(Peuteropvang, BSO en VSO). Tegenwoordig kunt u ‘normale opvang’ aanvragen via een 

link op de website: https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/  

Er is weer plaats bij de peuteropvang! 

Dus meld uw peuter snel aan via 

bovenstaande link! 

 

  

 

 

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

