
  

 
 

6 januari 2021 
 

AGENDA 
 

  8 januari   Groepen 5 t/m 8 voorstelling in de Grote Kerk Alkmaar 

18 januari   Start toetsweken (wordt uitgesteld) 

21 januari   Groep 8 virtuele rondleiding Anne Frankhuis 

25 januari   Start toetsweken 

26 januari   Start Tuinbouwbattle groep 8 

  1 februari    Studiedag, de onderwijsgroepen zijn vrij  

  2 februari   Start projectweken 

  2 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

10 februari   Rapporten mee 

15 februari   Start 10-minutengesprekken 

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 

 

* De schuingedrukte activiteiten zullen niet meer plaatsvinden of zijn uitgesteld. 

 

WIST U DAT….. 
 

• We u allen eerst een heel gelukkig, liefdevol, gezegend en gezond 2021 willen 

wensen! 

• We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad! 

• Alle juffen en meesters inmiddels zijn gestart met het onderwijs-op-afstand 

• In het kindcentrum ook de noodopvang van start is gegaan 

• We hopen dat het voor een ieder lukt om alles thuis te combineren 

• We ook beseffen dat het voor ouders/verzorgers een hele uitdaging zal zijn 

• We trots zijn op alle mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes die nu thuis de 

kinderen helpen en begeleiden   

• We blij zijn dat er met oud/nieuw minder vuurwerk was 

• Er namelijk helemaal geen sporen van vandalisme en vernieling bij school werden 

aangetroffen! 

• Juf Lineke en juf Inge weer terug op school zijn na hun zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof 

• We heel blij zijn dat ze er weer zijn! 

• Juf Marise is gestart als onderwijsassistente in groep 3 en pedagogisch medewerkster 

• We juf Marise heel veel plezier wensen bij ons op school! 

 

 

 

 

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


 

KINDERPRAAT 
 

- Twee leerlingen (groep 1 en 3) keken naar het ‘kerstjournaal’ (verbastering van het 

Sinterklaasjournaal, maar ze keken ChristmasLite). De kinderen waren heel trots om ‘hun’ 

juf Helene en hun voetbalclub te zien op het kerstjournaal!  

- Een leerling op de BSO rijdt over de voet van een kleuter heen met zijn fiets, waarop het 

meisje reageert: “Als mijn voet zo thuis is, mag hij lekker in een sodabadje!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

6 januari Jip, groep 3 

6 januari Jace, groep 5 

7 januari Noah, groep 1 

7 januari Lennon, groep 1 

7 januari Koen, groep 4 

8 januari Nox, groep 1 

8 januari Jonah, groep 2 

8 januari Simeon, groep 4 

9 januari Liene, groep 1 

9 januari Cas, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Bram in groep 1 

Emilia in groep 1 

Faithlynn in groep 1 

Senn in groep 5 

Elano in groep 7 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Onderwijs-op-afstand 

Deze week zijn we weer gestart met onderwijs-op-afstand. Dit is voor de kinderen, ouders en 

leerkrachten weer een hele uitdaging! 

We begrijpen dat het voor een ieder thuis veel ‘geregel’ vraagt, maar we verwachten de 

leerlingen wel in de digitale les. De leerlingen zijn nog steeds leerplichtig, maar hebben ook 

leerrécht. 

Mocht een leerling niet aanwezig kunnen zijn, dan willen we u vragen dit door te geven aan 

de leerkracht (met reden van afwezigheid). Mochten we een leerling missen zonder opgave, 

dan zal de leerkracht contact opnemen met de ouder(s). 

Ook voor andere vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de leerkrachten, via 

onderstaande mailadressen: 

 

 

 

 



Groep ½ A: 

- Juf Inge 

- Juf Annemarie 

 

- i.deruijter@tabijn.nl 

- a.voet@tabijn.nl 

Groep ½ B: 

- Juf Renate 

- Juf Laura 

 

- r.korver@tabijn.nl  

- l.abels@tabijn.nl  

Groep ½ C: 

- Juf Mirjam 

- Juf Vanessa 

 

- m.bethlehem@tabijn.nl  

- v.j.terpstra@tabijn.nl  

Groep 3: 

- Juf Lineke 

- Juf Caroline 

- Juf Daphne 

 

- l.roobol@tabijn.nl  

- c.strijbis@tabijn.nl  

- d.zutt@tabijn.nl  

Groep 4: 

- Juf Jet 

 

- j.deboer@tabijn.nl  

Groep 5: 

- Juf Kayleigh 

- Juf Deborah 

 

- k.vanemst@tabijn.nl  

- d.y.vanbeveren@tabijn.nl  

Groep 6: 

- Juf Rianne 

- Juf Vanessa 

 

- r.degroot@tabijn.nl  

- v.j.terpstra@tabijn.nl  

Groep 7: 

- Juf Lydia 

- Juf Romy 

 

- l.tierolf@tabijn.nl  

- r.burger@tabijn.nl  

Groep 8: 

- Meester Joost 

- Meester Koen 

 

- j.goedbloed@tabijn.nl  

- k.ijsselstein@tabijn.nl  

 

 

Herfstwandeling 

Saar uit groep ½ wil graag laten zien, hoe haar tulp van de 

herfstwandeling groeit!  

Symbolisch neergezet als hart van de engel (zie foto). Saar is erg 

benieuwd of er nog meer kinderen uit de kleutergroepen zijn bij 

wie de bloem al bloeit! 

 

 

 

 

Onderwijsconsulent Samenwerkingsverband 

De onderwijsconsulent van het Samenwerkingsverband die aan 

onze school is verbonden, is mevrouw Eva Schmidt-Cnossen. 

Zij is tevens de voorzitter van de Netwerkgroep Oudersteunpunt van het Samenwerkings-

verband. Het samenwerkingsverband helpt scholen en ouders om ieder kind passend 

onderwijs (binnen de door de overheid beschikbaar gestelde middelen) te bieden. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Eva: 

  

Eva Schmidt-Cnossen MSc 

Hertog Aalbrechtweg 5 

1823 DL Alkmaar 

06-30 38 33 32 

e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl 

Werkdagen: maandag t/m donderdag 
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DE SCHOOLBAND 

U leest het goed: schoolband! 

Meester Koen gaat een heuse schoolband oprichten! Speel je een instrument en wil je in de 

schoolband, neem dan contact op met meester Koen! Ook is er een vraag aan alle 

ouders/verzorgers: 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wilt u aan de school instrumenten doneren zoals: een drumstel, gitaren en keyboard? 

We hebben deze nodig omdat we een schoolband gaan beginnen en de school zelf niet alle 

instrumenten heeft. Als u ons instrumenten zou kunnen doneren, dan zullen we hier erg blij 

mee zijn!  

Vriendelijke groeten van Sam, Maarten en meester Koen. 

Graag een mailtje aan meester Koen: k.ijsselstein@tabijn.nl 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 
Al enige weken staat er een witte fiets in de fietsenstalling.  

Van wie is deze fiets? 

 

 

Gevonden: 

 
- rugzak met smileys, etui in de rugzak 

- trui met opdruk 
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