
  

30 oktober 2019  
 

AGENDA 
 

30 oktober   Kleutergroepen herfstwandeling  

30 oktober   Hoofdluiscontrole  

  1 november   Leerlingenraadvergadering 

  4 t/m 8 november  Week van Respect 

  4 november  Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor     

ouders/verzorgers van groep 8, verzorgd door het Jan Arentsz 

  5 november   Schoolbezoek CvB, AD, sectormanagers Tabijn 

  6 november  Stakingsdag onderwijs: school is dicht,  

onderwijsgroepen zijn vrij 

  7 november   Dag van Respect 

  8 november   Nationaal Schoolontbijt 

  8 november   Lampionnenochtend 

  8 november   Activiteitenmiddag  

  9 november    Robotwedstrijd groep 6 

11 november   Start 10-minutengesprekken 

11 november    Sint Maartenfeest 

13 en 14 november  Fotograaf bij de peuteropvang 

14 november   Bezoek Tabijnscholen Uitgeest 

15 november   Schoolschaaktoernooi 

27 november   Pakhuis van Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 

29 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

  5 december   Sinterklaasviering 

13 december   Leerlingenraadvergadering 

19 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij i.v.m. kerstviering ’s avonds 

19 december  ’s Avonds kerstviering in de Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41A ,    

Broek op Langedijk voor en door alle leerlingen 

20 december   Voorstelling van Theater Stuiter voor alle onderwijsgroepen 

20 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

  6 januari   Eerste schooldag na de Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Alle medewerkers van ons kindcentrum vrijdag 18 oktober een studiedag hebben gehad 

 We met een oude Amerikaanse schoolbus naar Vlaardingen zijn gegaan 

 We daar een prachtig kindcentrum hebben bezocht 

 Iedereen zeer geïnspireerd is geraakt door dit mooie kindcentrum 

 Het fijn was om dit met alle medewerkers te doen 

 We daarna actief bezig zijn geweest met teambuildingactiviteiten 

 We veel over elkaar geleerd hebben 

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


 We vooral ook veel hebben gelachen en op tandems tegen de wind in hebben gefietst! 

 Iedereen daarna van een welverdiende vakantie kon genieten 

 Afgelopen maandag ook studiedag was 

 De leerkrachten toen hebben gewerkt rondom verdieping van de nieuwe rekenmethode 

 Dit gevolgd werd door activiteiten rondom het schoolplan 

 We hebben gewerkt in de inspirerende omgeving in de Vijzel bij de Twuijvermolen 

 Dit zeker aan te bevelen is! 

 Vandaag de Herfstwandeling van de groepen 1 en 2 plaatsvindt 

 De kleuters allerlei ‘herfstige’ opdrachten en wandelingetjes maken! 

 We het fijn vinden dat zoveel ouders de kinderen begeleiden! 

 We hen hier héél hartelijk voor willen bedanken!!! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Bij de BSO gaat een groep jonge kinderen weer van boven mee met juf Kasja, nadat zij 

terug is van haar pauze. ‘Zo’, zegt een leerling, terwijl hij de trap afloopt, ‘daar zijn we ook 

weer van af. Kunnen we weer gewoon spelen!’  

- Bij de BSO vraagt een leerling aan een andere leerling wat hij nu gaat doen. Reactie: ‘We 

gaan toch naar buiten, gast!’ 

- Leerling van groep 8 tegen andere leerling: ‘Ik zag je al in mijn achterogen!’ 

- In de peutergroep zijn de kinderen broodjes aan het bakken. Daar horen ook rozijntjes bij. 

Een peuter zegt: ‘Juf, ik wil ook croissantjes in mijn broodje!’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

3 november Gino, groep 2 

3 november Joëlle, groep 5 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Bowie in groep 1A 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Staking 

U heeft er vast al over gelezen of gehoord: woensdag 6 november zijn er stakingsacties in het 

primair en voortgezet onderwijs. Dit omdat er een nijpend tekort aan leerkrachten is en de 

salarissen van leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en (adjunct)directeuren nog 

steeds niet verhoogd zijn.  

Door het tekort aan leerkrachten is het voor scholen onmogelijk om te garanderen dat de 

kinderen het onderwijs krijgen waar zij recht op hebben.  

Hoewel het tekort aan leerkrachten bij ons op school nog niet merkbaar is, kunnen we niet 

garanderen dat dit zo blijft voor de toekomst.  



De overgrote meerderheid van onze leerkrachten heeft besloten om woensdag 6 november te 

gaan staken. Dit betekent dat de onderwijsgroepen die dag geen les hebben en de klassen 

gesloten blijven. De peuteropvang zal wel open zijn. 

In de bijlage op Social Schools vindt u een brief van het CvB van Tabijn, inzake de staking, 

ter informatie. 

 

Actie van ouders en kinderen!: 

Mocht u als ouder onze actie steunen en ook vinden dat het onderwijs een échte topprioriteit 

moet zijn voor het kabinet, dan willen we u vragen om maandag bij de directie of leerkracht 

een brandbrief te brengen. Dit kan ook een tekening van een leerling zijn. Dit is een landelijke 

actie van veel scholen: we willen alle brieven maandagmiddag op de post doen, zodat het 

ministerie op 6 november wordt overspoeld met brieven en tekeningen van ouders, kinderen 

en onderwijzend personeel. 

Wilt u de brief of tekening in een envelop doen, voorzien van postzegel en het volgende 

adres: 

 

Ministerie van Onderwijs 

Postbus 16375 

2500 BJ Den Haag 

 

We hopen maandag veel brieven te mogen ontvangen!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OGt7UIL6S_I   Lubach over het lerarentekort 

 

 

Traktaties 

In november (11 november) en december zullen de meeste kinderen een traktatie op school 

ontvangen. Wij zijn op de hoogte van de allergieën en houden daar rekening mee. 

Mocht u twijfelen of dit bekend is over uw kind of heeft u dit nog niet doorgegeven, doe dit 

dan per mail: moziek@tabijn.nl  

 

Juf Lineke 

Dinsdagochtend was juf Lineke even in groep 3. Zij had een bord met  

roze en blauwe spekjes mee. De kinderen hadden al snel door dat dit 

met een baby te maken had. Juf Lineke is namelijk zwanger. Samuel  

en Joliene krijgen, als alles goed gaat, in mei, een broertje of zusje.  

Dat vonden de kinderen leuk nieuws en ze smikkelden lekker van de 

spekjes.  

 

Nationaal schoolontbijt 

Op vrijdag 8 november doen onze onderwijsgroepen mee met het Nationaal 

schoolontbijt. Dit betekent dat de kinderen op school, samen met de 

leerkrachten, gaan ontbijten. Dit doen we om de kinderen extra bewust te 

maken van een goede start van de dag met een gezond ontbijt! Het 

ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! Kinderen kunnen kiezen uit 

volkorenbrood, -bolletjes en krentenbollen, volkorencrackers, halvarine, 30+ 

kaas, appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers, yoghurt, muesli, melk, thee, 

groente en fruit. Zoals elk jaar is het gevarieerde  pakket samengesteld volgens 

de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. 

Uw kind(eren) hoeft/hoeven dus niet thuis te ontbijten! We wensen iedereen 

alvast smakelijk eten! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OGt7UIL6S_I
mailto:moziek@tabijn.nl


 

 

WEEK VAN RESPECT 
 
Volgende week is het de week van Respect, met als hoogtepunt de Dag van Respect op donderdag 

7 november.  

We hebben goede en leuke lesactiviteiten op het programma staan, zoals:  

- Ondertekening van de schoolgedragsregels door alle kinderen  

- Gastlessen i.s.m. Art. 1 Bureau voor Discriminatie en de jeugdwerkers van Langedijk 

- Complimentendag  

- Nationaal schoolontbijt  

- Aanleren van het lied: respect voor iedereen  

- Lessen over de Rechten van het kind  

- Gastspreker  

- De boom van respect 

En nog veel meer!  

We houden u ook via Social Schools op de hoogte. We wensen iedereen alvast een hele fijne en 

respectvolle week toe! 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren 

Mijntje is haar tas van 5six78Dance met daarin haar blokfluit kwijt. Wie heeft de tas gezien? 

 

Gevonden 
- Blauwe dopper 

- Zwart shirt, maat 128 

- Fietslamp 

- Haarclip zwarte roos 

- Zilverkleurig kettinkje 

- Zilverkleurig ringetje 

- Lila steentje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

De toppers van de week zijn: 
Alle ouders die hebben 

geholpen bij de 
herfstwandeling van de 

kleutergroepen! 

Toppers van de week: 

Alle ouders die hebben 

geholpen met de 

herfstwandeling! 


