
  

5 februari 2020  
 

AGENDA 
 

  7 februari Leerlingenraadvergadering 

11 februari Groep 8 proef-eindtoets 

11 februari Groep 7 Swim’s Cool 

12 februari Rapporten mee 

14 februari Studiedag voor gehele kindcentrum, alle onderwijs- en 

opvanggroepen vrij, er is geen (peuter)opvang 

  17 t/m 21 februari  Voorjaarsvakantie 

  24 februari   Aanvang 10-minutengesprekken 

  25 februari   Groep 7 Swim’s Cool 

    3 maart   Afsluiting project 

    3 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

    4 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

    6 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

   10 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

  16 t/m 20 maart  Ik eet het beter-week 

  16 t/m 20 maart  Ik eet het beter groep 7 “Lekker in je vel” 

  17 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

  19 maart   Ik eet het beter groep 5 “Stapel gezond”, groep 6 “Over de tong”  

     groep 8 “Klassenlunch” 

   20 maart   Pannenkoekdag groep 6 

   20 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8  

   24 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

   25 maart   Grote Rekendag 

   27 maart   Leerlingenraadvergadering  

   31 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

     

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week de stakingen binnen het onderwijs plaatsvonden 

• Van onze school drie leerkrachten op de donderdag zijn gaan staken 

• Zij op de Dam hun stem goed hebben laten horen! 

• Een aantal andere leerkrachten naar het manifest van Tabijn is geweest 

• Zij hier onder andere konden luisteren naar Kees van Amstel 

• Ook andere medewerkers het (open) podium konden betreden 

• Juf Helene daar andere medewerkers een nieuw manifestlied heeft aangeleerd 

• Tabijn en de leerkrachten van zich lieten horen! 

• We hopen dat het signaal is binnengekomen! 

• Vrijdagmiddag groep 7 en 8 naar de Binding zijn gegaan 

• Zij daar het monument ‘Het Levenslicht’ hebben bezocht 

• Juf Helene daar verteld heeft over het monument en over Anna Keppel- Roodenburg 

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


• Zij een Joodse inwoonster was van Langedijk en in Auschwitz is omgebracht 

• De kinderen van de groepen 7 en 8 heel respectvol waren bij het monument en goede 

vragen stelden en opmerkingen maakten 

• Vrijdagmiddag na schooltijd de naschoolse activiteit Striptekenen is gestart 

• We juf Paddy en de kinderen veel tekenplezier wensen! 

• Maandag 3 februari de studiedag is geweest voor de onderwijsgroepen 

• Tijdens deze dagen de toetsen zijn geanalyseerd en nieuwe interventies zijn beschreven 

• Volgende week de inschrijvingen voor de tien-minutengesprekken open zullen staan 

• Er ook hard gewerkt wordt aan de rapporten! 

• Deze week de Projectweken zijn gestart 

• U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief! 

• Vanaf deze weken de adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 plaatsvinden 

• We de leerlingen van groep 8 veel succes wensen met het maken van de keuze voor de 

middelbare school! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 3 noemt een leerling de instructietafel “de constructietafel”. 

- Een leerling in groep C doet de koprol. Deze lukt niet helemaal. “Juf, mijn koprol is nog 

een beetje roestig”. 

- Een leerling in groep C heeft thuis veel muziekinstrumenten: een gitaar, een trommel en 

een mandarijn (tamboerijn). 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 februari Fije, peutergroep 

11 februari Luka, groep 2 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Melle in groep 1-2A 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Projectweken:  

Deze week zijn de projectweken gestart! 

Het onderwerp is dit jaar: Wereldmuziek! 

Er zal de komende weken dus veel muziek zitten in ons kindcentrum. 

Alle groepen hebben een land/regio/continent gekozen: 

Peuteropvang: Beer en de piano 

Groep 1/2 A: Beer en de piano 

Groep 1/2 B: Beer en de piano 

Groep 1/2 C: Beer en de piano 

Groep 3: Nederland 

Groep 4: Suriname 

Groep 5: Griekenland  



 

 

Groep 6: Afrika 

Groep 7: Wereldwijd 

Groep 8: Het land van 

 

Mocht u een groep kunnen helpen, omdat u bijvoorbeeld prachtige muziek kunt spelen 

uit een specifiek land, bijpassende instrumenten heeft etc., schroom dan niet om 

contact op te nemen met de leerkracht van de betreffende groep! 

Om alvast te noteren:  

De afronding van de projectweken (optredens door alle groepen en tentoonstellingen in 

de klassen) vindt plaats op dinsdag 3 maart, tussen 17.00-19.00 uur.  

Programma van de optredens volgt t.z.t.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
Zilver ringetje met twee hartjes  

 

 

 

De toppers van de week zijn: 

Juf Jet 
Juf Lydia 

Meester Joost 
Onze stakende 
leerkrachten! 

  Toppers van de week: 

Juf Jet, juf Lydia 

en meester Joost! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Rianne Sepers, 30 januari 2020 


