
  

 
 

28 oktober 2020 
 

AGENDA 
 

  3 t/m 5 november  Oudergesprekken groep 8 

  4 november   Techniekochtend groep 3 en 4 

  5 november   Start Mediamasters groep 8 

  6 november   Nationaal Schoolontbijt 

  7 november   Robotwedstrijd Tabijn (onder voorbehoud) 

  9 november   Start Week van Respect 

10 november   Lampionnenmaakochtend 

11 november   Sint Maarten 

16 november   Start 10-minutengesprekken 

20 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  4 december   Sinterklaasviering 

11 december   Groep 8 voorlichting vuurwerk Haltewerk 

15 december   Voorstelling theater Stuiter 

17 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

17 december   Kerstviering op school van 17.00 tot 19.00 uur 

18 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij, start kerstvakantie 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

  4 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vandaag de herfstwandeling voor de kleuters plaatsvindt 

• Het lekker herfstweer voor de wandeling is! 

• We de kleuters heel veel plezier wensen! 

• 9 november de Week van Respect start 

• U hier in de volgende Nieuwsbrief meer over kunt lezen 

• We 6 november met elkaar ontbijten op school 

• Namelijk op die dag het Nationaal Schoolontbijt plaatsvindt 

• We willen vragen of ieder kind die ochtend een bord, bestek (mes/vork/lepel), beker mee 

wil nemen 

• Alles voorzien van naam op de onderkant en vervoerd in een plastic tasje 

• Het servies helaas vuil weer mee naar huis zal gaan ;-) 

• Daarom het plastic tasje handig is 

• Er nieuws is over het schoolplein 

• U hier meer over leest verder in de Nieuwsbrief 

• Er op Social media al veel gesproken wordt over Sint Maarten 

• Wij sowieso wel lampionnen maken, want dat is gewoon leuk om te doen! 

• De keuze voor het wel of niet ‘Sint Maarten-lopen’ bij de ouders ligt 

• We ervan uitgaan dat een ieder een veilig en goed besluit neemt! 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- “Juf Kasja, een mier mag hier wel op lopen?” (zie foto) 

- Bij de BSO: “Juf, ik ga later uitvinder worden en dan ga ik  

15 keer meer verdienen dan Dagobert Duck!” 

- Bij de BSO roept een leerling: “Juf, juf!” Een andere leerling  

zegt daarop: “Rustig! Juf kan niet alles tegelijk. Jezus kan dat,  

juf niet!” 

- Als een kleuter op de BSO de trouwfoto’s van juf Cora ziet:  

“Juf, was jij een prinses?” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

29 oktober Jozua, groep 3 

  3 november Gino, groep 3 

  3 november Joëlle, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Yanou in groep 1 

Daphne in de peutergroep 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Het is zover: het aftellen naar het nieuwe schoolplein kan beginnen! 

Eindelijk wordt de droom werkelijkheid…volgende week woensdag gaan de speeltoestellen 

geplaatst worden! Daarna kan het plein verder worden afgewerkt en kan er naar hartenlust 

gespeeld worden. Komende dagen gaan we samen met een paar leerlingen aftellen aan de 

hand van de Plein-thermometer in de centrale hal. Hierbij tonen we de verschillende toestellen 

en leggen we nog een keer uit waar ze komen te staan op het plein. We starten bij de 

onderbouw en gaan dan door met een paar leerlingen uit de middenbouw en tenslotte de 

bovenbouw. Houd Social Schools in de gaten en tel digitaal met ons af naar het nieuwe plein! 

 

Om ook het laatste onderdeel van het plein af te maken, zijn we nog op zoek naar twee 

of drie handige mannen die technisch zijn aangelegd.   

Voor wat? Een houten koolvlet die aan de voorkant van de school moet komen.  

Wat is er nodig? Iemand met een aanhanger die het hout ophaalt bij Jan Gunneweg en naar de 

werkplaats van de Geus bouw brengt voor het laten boren van de gaten.   

Wat te doen? Twee (of drie) mensen die een dag kunnen missen om met de instructie van Jan 

Gunneweg (die het hout heeft gesponsord) zelfstandig metalen dunne stangen in de grond 

plaatsen bij school en vervolgens als een bouwpakket alle losse houten onderdelen schuiven 

over de metalen pinnen/stangen. Dit samen met Femmy Vroegop die het geheel coördineert.  

Aanmelden kan via school of bij Femmy Vroegop, alvast bedankt! 

 

 

 



Uitreiking ui-wedstrijd 

Dinsdagmiddag gebeurde er iets speciaals op school: Dimitri kreeg zijn prijs uitgereikt voor 

de grootste ui, van de wedstrijd van Groot en Slot! En daar kwam ook de fotograaf van het 

Langedijkertje bij, wat een feest! Dimitri werd verwend met mooie en leuke cadeautjes! De 

waardebon voor de speelgoedwinkel gaf jaloerse blikken van klasgenoten, maar Dimitri was 

overal blij mee! Ook heeft hij al lekkere recepten met ui gevonden in een boekje dat bij de 

cadeautjes zat. 

Niet alleen Dimitri kreeg de prijs uitgereikt: ook ons kindcentrum was in de prijzen gevallen, 

omdat van alle scholen van onze school de meeste kinderen hadden meegedaan aan de 

wedstrijd. Daarom kregen we een mooie oorkonde en werden álle kinderen getrakteerd op 

heerlijke mandarijnen. Dank jullie wel, Groot en Slot! 

 

Uitslag perspectiefwedstrijd 

Ook is het hoog tijd om de uitslag van de fotowedstrijd te 

vermelden. Het was héél moeilijk om de winnaars te kiezen, 

want we hadden zoveel mooie en goede foto’s ontvangen! 

Maar dan nu de uitslag (tromgeroffel…) 

Op de eerste plaats : 

Naomi en Samuel (we vragen ons wel af hoe je kunt ademen, 

Samuel) 

 

 

 

 

Op de tweede plaats: Marre, die hier op meerdere manieren het perspectief heeft toegepast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de derde plaats Maarten, omdat er diepte in zit en veel 

humor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal gefeliciteerd en binnenkort ontvangen jullie je prijs! 

 

 

 



Medezeggenschapsraad 

Vanaf heden wil de MR na iedere vergadering en goedkeuring van de notulen, kort in de 

Nieuwsbrief vertellen wat er in de vergadering is besproken. 

De MR heeft de eerste vergadering van het schooljaar 2020-2021 gehouden op 14 -09-2020. 

Een paar highlights van de avond: 

- Een welkom voor de nieuwe MR-leden: Linda Strijbis en Jacaranda Zwaga. 

- De nieuwe kindcentrumgids komt binnenkort uit, de MR heeft haar feedback gegeven aan de 

directie. 

- De doelen voor 2020-2021 van het Strategisch beleidsplan wordt een agendapunt voor de 

volgende vergadering 

- Vormgeven afscheid van de aftredende leden Bianca Boeijer en Cindy Struiken Boudier. 

 

Nieuw systeem betaling ouderbijdrage 

Tot en met vorig jaar is de ouderbijdrage geïnd via Clubcollect. Vanaf dit schooljaar zullen 

we overgaan naar een nieuw systeem: Wiscollect. Wiscollect heeft dezelfde 

gebruiksvriendelijkheid en betalingsmogelijkheden, maar is AVG-technisch beter beveiligd.  

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Aan de kapstok bij het directiekantoor hangt een blauw jasje en een wit 'bont'vestje (zie foto). 

De kinderen die deze missen aan de kapstok thuis of in hun kledingkast, kunnen ze komen 

ophalen! 

 

 
 

 

 

 


