
  

 
 

6 oktober 2021 
 

AGENDA 
 

  6 oktober   Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Open Podium Kinderboekenweek (digitaal) 

13 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

14 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

15 oktober   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 

27 oktober   Herfstwandeling kleuters 

27 oktober   Groep 6 naar van Goghmuseum, groep 8 naar Rijksmuseum 

  3 november   Techniekochtend groepen 3 en 4  

  5 november   Nationaal schoolontbijt 

  8 november   Start Week van Respect 

  9 november   Lampionnenmaakdag 

11 november   Sint Maarten 

15 november   Start 10-minutengesprekken 

24 november   Schoenzetten 

26 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8.  

 

WIST U DAT….. 
 

• Het gisteren de Dag van de Leerkracht was 

• Wij dat de dag van de kindcentrum-medewerker noemen 

• We ontzettend trots zijn op onze medewerkers!! 

• Zij verwend zijn met taart, een presentje van Tabijn en een presentje van de directie 

• We hopen dat we nog vele jaren van hun expertise mogen genieten 

• We namelijk een TOP-team hebben 

• Vandaag de Kinderboekenweek is gestart 

• Het thema is : ‘Worden wat je wil’ 

• De leerkrachten daarom vanmorgen verkleed (verschillende beroepsgroepen) de kinderen 

opwachtten op het plein 

• Sommige juffen en meesters niet te herkennen waren! 

• De kinderen deze week activiteiten zullen doen rondom dit thema 

• We hopen dat ze later worden wat ze willen! 

• Maar dat ze ook weten dat ze nu al (heel) wat zijn!  

• De herfst inmiddels echt zijn intrede heeft gedaan 

• Het veel regent en waait 

• We merken dat er nog kinderen zonder jas naar school komen 

• Het fijn is als alle kinderen een jas mee/aanhebben! 

• En als ze graag in de prut spelen: ook kaplaarsjes       

 

 

 



KINDERPRAAT 
 

- Bij de viering van de groepen 3 en 4 in de zaal legt juf Lineke naar aanleiding van het 

verhaal uit wat een mediator is. Een leerling verstaat het woord niet goed en vraagt 

verbaasd: “Een miereneter??” 

- Een peuter roept juf: “Kom eens kijken! Er zit smeltkaas tussen de tegels!” (purschuim) 

- Juf zegt tegen de peuters: “We gaan opruimen, want we gaan bijna eten”. Waarop een 

peuter zegt: “Jullie klok gaat écht heel snel!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

7 oktober Juliët, groep 2 

11 oktober Sem, groep 4 

11 oktober Daniël, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Feline in groep 1. 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Plek bij de peuteropvang! 

Binnenkort komt er op de dinsdagochtend weer plek op de peuteropvang voor nieuwe 

peuters! Zoekt u een fijne peuteropvang voor uw kind, bij de liefste leidsters? Geef uw 

kind dan snel op via https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/  

 

- Afsluiting Kinderboekenweek: 

12 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek. Dit doen we met een Open Podium: 

alle groepen treden voor elkaar op (de kleutergroepen voor elkaar etc). De optredens zullen 

worden gefilmd en op Social Schools worden gezet! 

 

 

 

 

https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Rooster volgende week: 

     Volgende week is een zogenaamde ‘gebroken’ week, door roostervrije dagen, juf Renate  

     op studiereis e.d. Gelukkig kunnen we nog genoeg personeel inzetten! 

     Nog even alles op een rijtje: 

 

GROEP MAANDAG 

11/10 

DINSDAG 

12/10 

WOENSDAG 

13/10 

DONDERDAG 

14/10 

VRIJDAG 

15/10 

½ A Juf Inge Juf Inge vrij vrij Studiedag* 

½ B Juf Nel Juf Nel vrij vrij Studiedag* 

½ C Juf Laura Juf Laura vrij vrij Studiedag* 

3 A Juf Romy Juf Romy vrij vrij Studiedag* 

3 B Juf Lineke Juf Vanessa vrij vrij Studiedag* 

4 Juf Rianne/ 

meester Roy 

Juf Kayleigh/ 

meester Roy 

vrij vrij Studiedag* 

5 Juf Deborah Juf Deborah Juf Kayleigh Juf Kayleigh Studiedag* 

6 Juf Jet Juf Jet Juf Jet Juf Jet Studiedag* 

7 Juf Kayleigh Juf Lydia Juf Vanessa Juf Vanessa Studiedag* 

8 Meester Joost Meester 

Koen 

Juf Rianne/ 

meester Roy 

Juf Rianne/ 

meester Roy 

Studiedag* 

*Studiedag 15 oktober: het gehele kindcentrum is gesloten, studiedag voor het hele team 

(onderwijs én opvang) 

 

 



 


