
  

 
 

20 april 2022 
 

AGENDA 
 

20 april   Groepen 1-2B en C naar de kinderboerderij (ieder aparte tijd) 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Inspiratielessen 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

  8 mei    Moederdag 

10 mei    Groepen 7 en 8 gastles Split the Risk (afleiding in het verkeer) 

11 mei    Hoofdluiscontrole 

12 mei    Muziek Inspiratielessen  

13 mei    Leerlingenraadvergadering 

18 mei    Groepen 6, 7 en 8 project Veilig Puberen 

19 mei    Praktisch fietsexamen groep 7 

23 mei    Groep 8 voorlichting Leerrecht 

24 mei    Groepen 6, 7 en 8 project Veilig Puberen 

24 en 25 mei   Schoolfotograaf 

25 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

26 mei    Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum gesloten 

27 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij, opvang open. 

30 mei    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

   1 juni   Groepen 3 en 4 schoolreisje 

   1 juni   Groep 8 project Veilig Puberen 

   1 juni   Schoolzwemkampioenschappen  

   3 juni   Groepen 5 t/m 8 techniekochtend 

   6 juni   Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum gesloten 

   7 juni   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

   9 juni   Muziek Inspiratielessen 

13 juni    Start toetsweken 

14 juni    Groepen 7 en 8 gastlessen Zeebenen in de klas 

19 juni    Vaderdag 

21 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

23 juni    Muziek Inspiratielessen 

27 juni    Studiedag onderwijsgroepen, opvang open 

28 juni    Tabijn-muziek-event School op Stelten 

29 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

 

WIST U DAT….. 
 

• We vorige week woensdag een hele fijne paasviering hebben gehad op school 

• De kinderen hebben geluisterd naar het paasverhaal en mooie liederen hebben gezongen 

• Het hele team donderdag heeft genoten van een Tabijnfeest-studiedag 

• Dit een verlaat ‘25-jarig bestaan feest’ was 

• Alle medewerkers hebben genoten van een actieve dag op het forteiland bij Wijk aan Zee 



• We onder andere getuige waren van hele enge, hoge zweefsprongen van juf Laura,  

juf Daphne en juf Demi 

• Boogschieten niet voor alle juffen en meesters is weggelegd 

• Juf Lineke goed de naam van haar zoon in morsecode kan herkennen 

• Dat het een topdag was voor alle medewerkers! 

• Zaterdag het school-handbaltoernooi plaatsvond 

• Vanuit onze school een team uit groep 5/6  

meedeed 

• Dit team bestond uit Mijntje, Anne-Sofie, Tim,  

Wes, Rosalie, Jessie, Levi en Fabian 

• Zij heel goed hebben gespeeld! 

• Wij ook de coaches, de moeder van Rosalie en de  

moeder van Mijntje, willen bedanken voor hun inzet! 

 

 

 

 

 

• Vandaag de  kleutergroepen B en C naar de kinderboerderij gaan 

• We hen heel veel plezier wensen! 

• Vandaag en morgen de Eindtoets plaatsvindt in groep 8 

• We alle leerlingen van groep 8 veel succes wensen 

• We weten dat jullie het top gaan doen! 

• We ook weten dat niet al jullie talenten worden getoetst 

• We trots zijn op alle rekenknobbels, techniekknobbels, taalknobbels, sportknobbels, 

tekenknobbels, knutselknobbels, dierenknobbels, muziekknobbels, helpende-knobbels, 

sociale knobbels, timmerknobbels, turnknobbels en alle andere knobbels! 

• Vrijdag de Koningsspelen plaatsvinden 

• U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief 

• En we vanaf zaterdag gaan genieten van de meivakantie! 

• In de meivakantie de kinderen van de onderbouw op de kar te zien zijn bij de optocht op 

Koningsdag 

• We het leuk vinden als u naar hen komt kijken en zwaaien!  

• Er nog kaartjes voor het kindergala te koop zijn bij de directie  

• We iedereen een feestelijke en gezellige vakantie wensen! 

 

JARIGEN!! 
 
Binnenkort zijn jarig: 

22 april Nine, peutergroep 

22 april Fenna, groep 5 

25 april Maartje, groep 4 

27 april Thijs, groep 6 

28 april Iris, groep 1 

29 april Lex, groep 6 

1 mei Stach, groep 1 

2 mei Raúl, groep 3 

2 mei Elhana, groep 4 

5 mei Micha, groep 7 

8 mei Liam, groep 4 

9 mei Davi, peutergroep 

10 mei Dani, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 



 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Intern begeleider 

Vorig jaar namen wij voor de zomervakantie afscheid van juf Rita, destijds onze intern 

begeleider, die met pensioen ging. 

Meester Joost, die ook de master SEN-opleiding heeft gedaan, wilde graag dit jaar kijken of 

hij de functie van intern begeleider net zo leuk vond in praktijk, als het lesgeven. 

Dit jaar heeft hij veel gedaan en geleerd over het ‘ib-schap’, met al zijn leuke en minder leuke 

kanten. 

Hij heeft echter ook gemerkt dat hij het lesgeven toch wel erg mist en in praktijk leuker vindt 

om te doen dan de functie van intern begeleider. 

Dit betekent dat we een vacature gaan uitzetten voor een nieuwe intern begeleider. We 

houden u op de hoogte! 

Joost, via deze weg bedankt voor je inzet het afgelopen schooljaar! Heel fijn! 

 

Koningsspelen 

Dit jaar doen we natuurlijk weer mee aan de Koningsspelen, hier hebben we veel zin in! 

Deze dag gaan we o.a. naar de officiële opening van de Koningsspelen kijken, lopen we een 

sponsorloop en krijgen we een lunch aangeboden. Deze lunch is eigenlijk een ontbijt, maar 

omdat we niet altijd op tijd klaar zijn voor de opening, doen we het nu als lunch. Ook voor de 

onderbouwgroepen die om 12.30 uit zijn - zij eten de lunch voor 12.30 uur. 

Voor de sponsorloop mochten de kinderen van de leerlingenraad dit jaar een keuze maken 

voor een goed doel. Zij hebben hier met elkaar serieus over nagedacht en wilden graag geld 

ophalen voor Oekraïne en voor KIKA. Van het totale bedrag dat we ophalen gaat 75% naar 

Oekraïne en 25% naar KIKA. 

De kleuters zullen 10 minuten rondjes lopen rond de school. De groepen 3 t/m 8 lopen  

15 minuten rondjes op het veldje bij de Mayersloot. U bent natuurlijk van harte welkom om 

de kinderen aan te moedigen! 

De kinderen hebben een sponsorformulier mee naar huis gekregen. 

Indien u uw kind wilt sponsoren, kunt u op het formulier aangeven of u per rondje wilt 

sponsoren met een eventueel maximaal bedrag. U heeft ook de mogelijkheid om een vast 

bedrag te sponsoren. 

Wilt u deze dag helpen bij de sponsorloop op school of op het veld? Geeft u zich dan op door 

te mailen naar mozaiek@tabijn.nl  Alvast bedankt!  

Alle kinderen wordt gevraagd ook vrijdag (i.v.m. de Koningsspelen-lunch) weer de vier 

B’s mee te nemen: bord-beker-bakje-bestek! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

We hebben veel gevonden voorwerpen: 
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