
  

 
 

30 september 2020 
 

AGENDA 
 

30 september   Start Kinderboekenweek 

  1 oktober   ANWB Streetwise alle onderwijsgroepen (wordt verzet) 

  7 oktober   Groep 8 ontbijt bij de burgemeester (wordt verzet) 

  8 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

  9 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > opvang is ook gesloten 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

20 oktober   Televisieopnames o.v., info volgt 

21 oktober   Hoofdluiscontrole (onder voorbehoud) 

28 oktober   Herfstwandeling kleutergroepen  

  4 november   Groepen 3 en 4 techniekochtend 

  6 november   Nationaal Schoolontbijt 

  7 november   Robotwedstrijd Tabijn (onder voorbehoud) 

  9 november   Start Week van Respect 

10 november   Lampionnenmaakochtend 

11 november   Sint Maarten 

16 november   Start 10-minutengesprekken 

20 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 7 vorige week goed van start is gegaan met de verkoop van de kinderpostzegels 

• We benieuwd zijn hoeveel ze hebben verkocht! 

• Vandaag de Kinderboekenweek van start is gegaan met het thema ‘Er was eens…….’ 

• De opening helaas anders heeft moeten verlopen dan we gewend zijn 

• Het niet in de zaal kon maar we digitaal de opening hebben proberen te volgen 

• Helaas veel meer scholen dit probeerden 

• De site daardoor overbelast was… 

• Er wel prachtige tafels met de nieuwe boeken rondom de Kinderboekenweek staan 

uitgestald! 

• We de kinderen veel leesplezier wensen! 

• Het bezoek van groep 8  aan de bibliotheek helaas niet doorging i.v.m. corona 

• ANWB Streetwise morgen helaas ook niet, die gaan we verzetten naar later dit jaar 

• Het ontbijt bij de burgemeester door groep 8 ook niet mag plaatsvinden 

• Er wel is toegezegd dat men gaat kijken of het later dit jaar wel kan plaatsvinden 

• Helaas de komende weken meer activiteiten gecanceld zullen worden 

• We op ieders begrip hopen! Alleen samen staan we sterk!  

 

 

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


JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

30 september Anna, groep 3 

3 oktober Jan, groep 2 

4 oktober Noah, groep 3 

6 oktober Lenthe, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Lisa in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Toestemming beeldmateriaal: 

De voorgaande jaren werden ouders/verzorgers gevraagd schriftelijk toestemming te geven 

voor gebruik beeldmateriaal. 

Vanaf heden zullen we dit enkel nog maar via het ouderportaal van Social Schools registreren 

en dat doet u als volgt: 

➢ Log in op social schools 

➢ Ga naar ‘administratie’ 

➢ Ga naar ‘beeldgebruikvoorkeuren’ 

➢ Geef aan wat van toepassing is  

 

   
 

 

 


