
  

12 februari 2020  
 

AGENDA 
 

12 februari Groep 8 presentatie van You-ontmoeten 

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 

  13 maart   Start theater-/filmworkshop 

  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 

     1 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

     

WIST U DAT….. 
 

• Gisteren groep 8 een proef-eindtoets heeft gemaakt 

• Het natuurlijk fijn is om alvast even te kijken hoe het werkt! 

• We hopen dat ze de toets goed hebben kunnen oefenen 

• Vandaag de rapporten mee naar huis gaan 

• We altijd erg trots zijn op alle leerlingen! 

• Vrijdag studiedag is voor alle medewerkers van het kindcentrum 

• We dus ook geen opvang aanbieden 

• We twee keer per jaar een soortgelijke studiedag hebben 

• Het voor de kinderen al lekker voorjaarsvakantie is die dag! 

• We iedereen alvast een hele fijne vakantie wensen 

• Vandaag meester Joost, juf Lydia, juf Roos en juf Yvon hun verjaardag vieren 

• We om het jaar een meesters- en juffendag hebben 

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


• We om het jaar de verjaardagen in de eigen groep vieren 

• In de vakantie de lokalen van de groepen 3, 4, 5 en bso (oudsten) worden geschilderd! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 8 wordt gesproken over het doel waar het geld verdiend met de tulpen naartoe 

gaat. Als een dier wordt geopperd, wordt er hard gelachen want “meester Joost kan zelfs 

vissen laten verdrinken!” 

- Kleuters bij de BSO over medeleerlingen: “Ze luisteren ook gewoon niet tegen ons hè” 

- Kleuter groep 1: “juf, ik kan de hersens van de boom zien!”(wortels) 

- Peuter komt naar juf om zijn neus te snuiten en zegt: “Juf, ik heb snot in de aanbieding!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

12 februari Kik, groep 7 

14 februari Nathan, groep 4 

16 februari Kim, groep 8 

18 februari Ditte, groep 5 

18 februari Aylien, groep 7 

19 februari Sophie B, groep 8 

20 februari Evi, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Pien in de peutergroep 

Fije in groep 1-2A 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Stichting Ambulance Wens 

Zoals u zich waarschijnlijk wel kunt herinneren is op 5 december jl. de vader van Nikky- 

Jayney uit groep 8 overleden. Kort voor zijn sterven kon hij met de Stichting Ambulance 

Wens nog genieten van zijn wens: een voorstelling van Jochem Meijer. We zijn heel blij en 

dankbaar dat hij dit nog mee mocht maken. 

Daarom wil Nikky-Jayney als dank voor de Stichting, lege flessen en geld inzamelen. 

De missie van Stichting Ambulance Wens is om iedere terminale bedlegerige patiënt die 

aandacht te geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat 

één laatste wens is gerealiseerd. Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er wellicht 

voor de patiënt zelf en diens omgeving weer een beetje licht komen in die laatste dagen. 

In de hal van de school, bij de hoofdingang, vindt u een grote versierde doos waar u lege 

flessen in kwijt kunt en een potje voor uw eventuele bijdragen. 

Namens Nikky-Jayney en de Stichting Ambulance wens alvast hartelijk dank! 

 

- Bag2School 

In het voorjaar willen we weer een actie Bag2School houden (kledinginzameling). Mocht u 

in de voorjaarsvakantie al uw winterkleding naar zomerkleding veranderen ;-) en wat 

willen weggeven, bewaar het dan nog even voor onze actie! We houden u op de hoogte! 



 

 

 

- Ruimte in opvang 

Er is een aantal peuters 4 geworden en hebben de overstap gemaakt naar de 

onderwijsgroep. Dit houdt in dat er weer ruimte is in sommige peutergroepen, namelijk op 

de maandag, dinsdag en donderdag. 

 

In de BSO- en VSO-groepen is nog ruimte voor nieuwe kinderen. Voor info: kijk op de 

website of stuur een mail naar opvang.mozaiek@tabijn.nl   

 

- Waveboards 

U  heeft ze vast al gezien op het plein, of misschien zelfs bij u thuis in de gang: de 

waveboards! Geweldig leuk speelgoed, dat zorgt voor meer activiteit en beweging! 

De kinderen zijn er ook erg inventief mee en bedenken de leukste spelletjes. Eén spelletje 

mag echter niet meer gespeeld worden zónder de nodige bescherming (knie/pols/hoofd), 

namelijk het zogenaamde ‘slierten’: een lange rij kinderen op de skateboards die worden 

voortgetrokken, steeds sneller. De sliert zonder bescherming mag met maximaal 3 

kinderen. 

 

- Biebouder voor woensdag 

Gezocht: een nieuwe biebouder/biebhulp voor de woensdagochtend, vanaf 11.40-12.10 

uur. Het is gebleken dat deze functie het goed doet op cv’s…het heeft een duidelijke 

meerwaarde, u wordt sneller uitgenodigd voor een gesprek. Geeft u zich dus snel op bij de 

directie! 

 

PLUSGROEP 
 

Gisteren is de Plusgroep weer van start gegaan. Een Plusgroep is een klas waar hoog-

/meerbegaafde kinderen van een school samen les krijgen. Net zoals laagbegaafde kinderen 

speciale onderwijsbegeleiding nodig hebben, geldt dit evengoed voor hoogbegaafde kinderen. 

In de Plusgroep houdt men dus rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften. 

De manier van leren is bij de meeste hoog-/meerbegaafde kinderen anders dan gemiddeld.  

In de Plusgroep is de aandacht meer gericht op de aanpak van een opdracht en minder gericht 

op het resultaat. Een moeilijke som uitrekenen kunnen hoogbegaafde kinderen namelijk wel. 

Belangrijker is dat ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces. 

De Plusgroep vindt plaats op de dinsdag en wordt gegeven door juf Lineke. 

 

RAPPORTEN 
 

Vandaag gaan de rapporten mee. In de rapporten zijn veranderingen aangebracht m.b.t. het 

vak Rekenen (in verband met de nieuwe methode): de beoordelingen zijn op het werkniveau 

van het kind en de beoordelingen zijn op twee gebieden (bij de bovenbouw): 

- Context: hierbij gaat het erom dat een kind rekenen en wiskunde in de praktijk leert 

toepassen, zodat het kale rekenen niet losstaat van de realiteit, de zogenaamde 

redactiesommen/’verhaaltjessommen’ 

- Bewerkingen: dit zijn de zogenaamde ‘kale’ sommen, zoals optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen, delen (zonder de context). 
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BRENGEN IN DE KLAS 
 

We zijn heel blij dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij hun kind(eren) en hen ook naar 

de klas brengen en graag willen bekijken waar de kinderen mee bezig zijn en rustig afscheid 

nemen. 

Helaas zijn de afscheid-momenten steeds langer aan het worden, waardoor de leerkracht niet 

om half negen kan starten. Daarom willen we u verzoeken om het afscheid-moment van een 

eventuele ‘hello/goodbye’-scène om uiterst 08.30 uur in een ‘kiss-and-walk’-gebeurtenis wil 

veranderen ;-)  

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De topper van de week is: 

Nikky-Jayney 
i.v.m. haar actie 
voor de Stichting 
Ambulance Wens 

  Topper van de week: 

        
   Nikky-Jayney 


