
 

7 maart 2018 
 

AGENDA 
 

  7 maart   Luizencontrole 

  8 maart   Groep 4 en 5 museumdocent 

  9 maart   Leerlingenraadvergadering 

  9 maart   Plusgroep 

13 maart   Natte gymles groep 7 

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  Natte gymles groep 7 

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 

22 maart Groep 7 en 8 naar Grote Prijs Trinitas 

25 maart Start zomertijd 

27 maart  Natte gymles groep 7 

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, iedereen vrij  

  3 april  Start Cito-entreetoets groep 7 

  3 april  Natte gymles groep 7 

  4 april  Schoolvoetbaltoernooi jongens 

  5 april  Schriftelijk verkeersexamen groep 7 

  6 april  Plusgroep 

10 april Natte gymles groep 7 

11 april  Schoolvoetbaltoernooi meisjes 

13 april  Plusgroep 

17 t/m 19 april  Groep 8 Cito-eindtoets 

17 april Natte gymles groep 7 

20 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, iedereen vrij  

30 april t/m 11 mei Meivakantie, waarin 5 mei Bevrijdingsdag en 10 mei 

Hemelvaartsdag  

13 mei  Moederdag  

 

WIST U DAT….. 
 

 Het een heerlijke voorjaarsvakantie is geweest 

 Veel leerlingen lekker hebben kunnen schaatsen 

 Dit ook prachtige beelden opleverde 

 We het fijn vinden dat dit kon! 

 De vrijdag voor de voorjaarsvakantie een studiedag was voor de leerkrachten 

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


 Het thema ‘kindgesprekken/diagnostische gesprekken’ centraal stond 

 Het een goede studiedag is geweest 

 Het team volop met het geleerde aan de slag gaat 

 Het team ieder jaar een nascholingsplan heeft 

 Dit teamscholing en individuele scholing betreft 

 We vooral gebruik maken van de Tabijnacademie 

 Het fijn is dat ons bestuur een goed aanbod levert 

 Juf Helene 4 maart 50 is geworden 

 We haar hebben verrast met een grote Sarah op het plein! 

 Ook de school versierd was met mooie posters 

 Alle kinderen juf Helene hebben toegezongen 

 Nog nooit meer dan 200 kinderen tegelijkertijd haar hebben toegezongen 

 Dit heeeel mooi was!! 

 Juf Helene donderdag en vrijdag afwezig is 

 Dit in verband met een tweedaagse voor de directeuren 

 Juf Caroline gelukkig uit het ziekenhuis is 

 Ze nu lekker thuis is om te herstellen 

 We haar heel veel beterschap wensen!! 

 Voor de vakantie ons project van start is gegaan 

 Iedere groep een periode uit de geschiedenis behandelt 

 De peuteropvang ook deelneemt aan het project 

 De afsluiting plaatsvindt op 20 maart 

 We hopen dat u dan aanwezig kunt zijn! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Deborah krijgt lekker soep uit de watertafel. Ze kiest voor champignonsoep. Kleuter: 

“kijk juf, lekker capuchonsoep!” 

- Kleuter: “het schaatsen ging heel goed, ik kon al zonder losse handen”. 

- Leerling uit groep 8 tegen medeleerling: “dat is jouw verantwoordeling hoor”.  

Als juf Nicole vervolgens vraagt of ze dat bij de kinderpraat mag zetten, is het antwoord 

van de leerling enigszins beschaamd: “ja, dat mag, maar zet er dan maar bij dat een kleuter 

het zei! ”. 

- De stagejuf in groep 7 heeft het over Coco Chanel en mode. Het woord ‘korset’ wordt 

gebruikt. De juf vraagt: ‘Weten jullie eigenlijk wat een korset is?’ 

Leerling: ‘Ja , dat is een soort groente!’ (courgette) 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

8 maart Boaz, groep 7  

12 maart Darique, groep 2 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Lev Terpstra in groep 1/2A, Kaitlyn Keijzer in groep 1/2B en  

Merijn Endel in groep 1/2B, 

We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school! 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Staking, brief van Tabijn 

 

Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen, zijn er weer acties in het primair onderwijs. 

Dit keer hebben de vakbonden opgeroepen tot een estafettestaking en op woensdag 14 maart 

is Noord-Holland aan de beurt. Evenals voorgaande keren steunt Tabijn de actie. 

Het belang van deze actie 

Het ministerie heeft een deel van de beloofde 750 miljoen beschikbaar gesteld voor het 

verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Dit is een mooie eerste handreiking, maar het is 

niet genoeg. Het (dreigend) tekort aan leerkrachten was ook de afgelopen periode al voelbaar 

op sommige scholen waar lastig inval te vinden was voor zieke collega's. Dit probleem zal de 

komende jaren alleen maar toenemen. Ongeveer een kwart van de leraren in het primair 

onderwijs is ouder dan 55 jaar en nadert het pensioen. De instroom van PABO studenten is de 

afgelopen jaren gedaald en die trend zet naar verwachting door. De voorspelling is dus dat er 

in 2022 een tekort zal zijn van 4.100 voltijds leraren, oplopend in 2025 naar een tekort van 

10.000 voltijds leerkrachten. 

Kortom, in het belang van onze kinderen moeten we er alles aan doen om het mooie beroep 

van leraar in het basisonderwijs aantrekkelijk te maken. Daar hoort een passend salaris bij. Dit 

is dan ook de reden dat Tabijn achter deze staking staat. 

Om dit signaal ook duidelijk af te geven aan de politiek zullen er op alle Tabijn scholen 

'steunbetuiging boeken' neergelegd worden met de vraag aan u als ouder om die te tekenen. 

Verder zal er op 14 maart een pagina grote advertentie verschijnen in het NH Dagblad in 

samenwerking met een groot aantal andere schoolbesturen uit de regio. Deze advertentie is 

ook bedoeld als steunbetuiging aan de actie en als signaal richting de politiek. 

Wat het betekent voor u 

Op woensdag 14 maart zijn alle Tabijn scholen dicht en zal er geen les worden gegeven. 

We realiseren ons terdege dat dit voor sommigen van u een probleem betekent met betrekking 

tot opvang van uw kind(eren). 

Een aantal van onze samenwerkende kinderopvangorganisaties biedt soms mogelijkheid tot 

extra opvang. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met de betreffende organisatie. 

Op de twee scholen waar de Tabijn BSO woensdagmiddag is geopend (de Otter en de Bareel) 

zal aan die ouders die al gebruik maken van de opvang woensdagmiddag tegen extra betaling 

ook opvang op woensdagochtend worden aangeboden. Dus uitsluitend aan ouders die normaal 

gesproken hun kind op woensdagmiddag brengen. 

Mocht u nog vragen hebben over de staking op 14 maart, dan kunt u contact opnemen met de 

directie van uw school. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

op woensdagmiddag 11-04-2018  7 tegen 7 groep 5 en 6 

 op woensdagmiddag 11-04-2018  7 tegen 7 groep 7 en 8 

 

s.v. DTS in samenwerking met SSL nodigt alle scholen uit om zich in te schrijven voor het meisjes 

schoolvoetbaltoernooi op woensdagmiddag 11 april 2018. 

Dit jaar een  kleine wijziging tov de andere jaren omdat we ook bij de groepen 5 en 6 strijden 

op een half veld 7 tegen 7 zodat de winnaar van deze groep door mag naar de regiofinale’s  

Er wordt dus gestreden in de categorieën 7 tegen 7 (18 teams mogelijk) voor de groepen 5 en 6 en 

7 tegen 7 (18 teams mogelijk) voor de groepen 7 en 8. 

Natuurlijk hopen wij op een grote opkomst op de Oeverzegge 1 in Oudkarspel, waar de diverse 

scholen met elkaar op het veld de degens gaan kruisen.  

Wil je meedoen met het meisjesvoetbaltoernooi? Doe dan het volgende: 

- Vorm een team van minimaal 8 meisjes (uit groep 5/6 of 7/8) 

- Zorg ervoor dat er een volwassene is om jullie te trainen (vóór de wedstrijd) en te coachen 

op de dag van het toernooi 

- Geef je team op bij meester Joost of juf Lydia 
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