
 
Vrijdag 19 oktober 2018 

 

Agenda: 

Herfstvakantie van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 

Maandag 22 oktober Silvia Neeleman is jarig! Van harte gefeliciteerd! 

Maandag 29 oktober De Luizenbrigade is de komende week actief! 

Dinsdag 30 oktober Hans Groot en Nienke Pals afwezig i.v.m. bijeenkomst fusiewerkgroep 

Onderwijs&Identiteit, Vera Grapendaal in groep 1-2b 

Donderdag 1 november Carla Schuijtemaker is jarig! Van harte gefeliciteerd! 

Zaterdag 3 november Hans Groot is jarig! Van harte gefeliciteerd! 

Maandag 5 november Hans Groot ’s morgens afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn 

Dinsdag 6 november Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

Woensdag 7 november Plusklas gaat van start! 

Donderdag 8 november  Petra Bijman afwezig i.v.m. bijeenkomst Leescoördinatoren LeesLokaal,  

Sasja Delis in groep 4 

Kleuters zingen Sint-Maartenliedjes bij Zorgcentrum ‘Geesterheem’ 

 

De jarigen van de komende drie weken: 
Zaterdag 20 oktober:  Louisah Ranzijn (11 jaar) 

Zondag 21 oktober:   Luuke Schoofs (10 jaar) 

Maandag 22 oktober:  Lizzy de Wit (5 jaar) 

      Sofie Visser (9 jaar) 

Woensdag 24 oktober:  Belle Niesten (6 jaar) 

Donderdag 25 oktober:  Jools Deckers (11 jaar) 

Zaterdag 27 oktober:  Joe Hoogland (10 jaar) 

Zondag 28 oktober:   Thala van Maaren (9 jaar) 

     Luc Christophe (8 jaar)     

Vrijdag 2 november:  Dax Ursem (11 jaar) 

Zondag 4 november:  Jennely Gimpel (8 jaar) 

Maandag 5 november:  Levi Schaafsma (10 jaar) 

Dinsdag 6 november:  Alicia de Ruijter (9 jaar) 

Woensdag 7 november:  Nout leesberg (11 jaar) 

      Anna de menezes (12 jaar) 

Vrijdag 9 november:  Loïs Buur (8 jaar) 

       

Welkom! 
Joep van den Huijssen is dinsdag 16 oktober 4 jaar geworden en mag nu alle dagen naar school. Joep zit 

in groep 1-2a bij juf Vera en juf Rina. Wij wensen hem veel plezier èn succes op de Binnenmeer! 

 

De mooiste taart! 
Voor het BoekenBal-Café werden er heel veel taarten gemaakt…de een nog mooier èn lekkerder dan de 

ander! Alle taarten werden tot de laatste kruimel opgegeten! Het was ontzettend moeilijk kiezen welke 

taart er het mooist uit zag. Uiteindelijk koos de jury voor de prachtige taart van Sabine Hollenberg, de 

moeder van Liv uit groep 1-2b. Via haar dochter heeft zij een welverdiende boekenbon gekregen! 

Hans Groot  

 
 
 

  
  

 



Even voorstellen… 

Hieronder stellen onze nieuwe collega's, Cynthia Hurts en Saskia Beers, zich aan jullie voor! Zoals jullie al 

weten zal na de herfstvakantie Cynthia voortaan op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 6-7 staan 

en Saskia op donderdag en vrijdag.  

Afgelopen dinsdag 16 oktober hebben zij al kennisgemaakt met groep 6-7 en meegedraaid met Emiel. 

 

Mijn naam is Cynthia Hurts en ik ben 31 jaar. Samen met mijn vriend Richard en onze zoons Milo (6 jaar) 

en Finn (4 jaar) wonen wij in het gezellige Egmond-Binnen.  

Na bijna 10 jaar in Amsterdam gewerkt te hebben als groepsleerkracht (voornamelijk groep 7) en 

bovenbouwcoördinator, heb ik besloten om dichter bij huis te gaan werken. Ik ben dit schooljaar gestart 

in de Flexpool van Tabijn en heb al op verschillende scholen ingevallen. Het is fijn om nu een vaste groep 

te krijgen op de Binnenmeer. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging in groep 6-7!  

 

Mijn naam is Saskia Beers en ik ben 36 jaar. Ik woon in Uitgeest samen met mijn vriend Frank en ons 

zoontje Hugo. Ik heb altijd met veel plezier in Amsterdam gewerkt en nu wil ik graag wat dichter bij huis 

werken.  

Ik vind het vak geschiedenis erg leuk. Als je iets wilt weten over bijvoorbeeld de Romeinen, moet je bij 

mij zijn, want ik heb ook Oude Geschiedenis gestudeerd en mag mijzelf doctorandus in de Oudheidkunde 

noemen.  

Ook voor vragen over rekenen zit je bij mij goed, want vorig jaar heb ik de studie Rekencoördinator 

afgerond.  

Ik heb veel zin om in groep 6-7 op de Binnenmeer te beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren en Gouden Penselen en Griffels 
In een van spanning zinderende speelzaal werden gistermiddag de Zilveren en Gouden Penselen en 

Griffels uitgereikt. Wat een prachtige tekeningen en gedichten over ‘vriendschap’. De ene tekening was 

nog mooier dan de ander, het ene gedicht nog ontroerender dan de ander! De Zilveren penselen werden 

gewonnen door Feliz (gr 1-2a), Indya (gr 1-2b), Lotte (gr 1-2c), Dominique (gr 3), Jayden (gr 4a), Natalie 

(gr 4b), Joey (gr 5), Zaliwe (gr 6-7), Tamar (gr 7) en Loes (gr 8). De Gouden Penseel werd gewonnen 

door Babs uit groep 6! 

De Zilveren Griffels werden gewonnen door Loïs (gr 4a), Semm (gr 4b), Kièro (gr 6), Pip (gr 6-7), Joy (gr 

7) en Sem (gr 8). Ella uit groep 5 won de Gouden Griffel!  

Wij zijn trots op alle leerlingen! Wat een betrokkenheid en inzet! Wat een creativiteit!  

Hans Groot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Het BoekenBal 
Wat was het een leuke gezellige avond met heel veel boekendingen: voorlezen, een boekenlegger maken 

en de mogelijkheid om een boek te kopen. Bij het thema "Kom erbij" van deze Kinderboekenweek kon 

een vriendschapsbandje gemaakt worden of een kaart voor je vriend, het spelen van bewegings- en 

gezelschapsspelletjes, kijken naar een poppenkastvoorstelling en meedoen aan dramatische expressie 

over vrienden. De belangstelling was groot en bij alle activiteiten werd enthousiast mee gedaan. Wat een 

gezellige sfeer hing er in de school! 

Vrijwilligers van het LeesLokaal gaven informatie over het ruilen en lenen van boeken, volgens hen zijn er 

al heel veel kinderen regelmatig te zien in het LeesLokaal zelf. Ook kon je mee doen aan een raadspel. 

Kinderen probeerden samen met hun ouders uit de plaatjes de 2 vrienden te vinden zoals: Jip en 

Janneke, Woezel en Pip, Pluk en juf Helderder. Uit de vele goede inzendingen is Quiryn Oldenburger uit 

groep 5 als winnaar gekozen. Hij heeft een boekenbon gewonnen! Gefeliciteerd! 

En natuurlijk was er het BoekenBal-Café!  Wat een gezellige drukte was het daar! Ouders en kinderen zag 

je samen lekker smullen van de heerlijke taarten en cake met koffie, thee of limonade. Het was een mooi 

gezicht, al die prachtige taarten die werden binnen gebracht. De een nog fraaier dan de ander. Vele 

ouders kunnen wel meedoen aan “Heel Holland (Binnenmeer) Bakt”!  

Het BoekenBal-Café heeft ons €282,10 opgebracht. Ook kregen we van de boekhandel 10% van de 

boekenverkoop en dat was €70,00 euro. In totaal hebben we een mooi bedrag van €352,10 euro 

“verdiend” en dat gaan we besteden aan nieuwe kinderboeken.  

Wij willen alle ouders die meegeholpen/ gebakken hebben ontzettend bedanken. Jullie hebben echt een 

opsteker verdiend hoor! Met z’n allen hebben we ervoor gezorgd dat het BoekenBal zeer geslaagd was en 

voor herhaling vatbaar 

Petra Kuijs  
 
 

Ik stel me ook even voor… 

Mijn naam is Kimberly van Brienen, ben 23 jaar en woonachtig in Heemskerk.  Ik loop het komend 

halfjaar elke donderdag stage in groep 4b. Ik zit nu in het tweede jaar van de deeltijd PABO van 

INHolland Haarlem. Voordat ik startte aan de Pabo heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan.  Ik ben 

inmiddels al een aantal jaren werkzaam binnen Tabijn als onderwijsassistent/medewerker BSO op een 

basisschool in Castricum. 

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging binnen mijn werk. Vandaar dat ik besloten heb om te starten met de 

PABO. Het is een pittige combinatie…een baan en een studie, maar op dit moment gaat het mij nog goed 

af. Ik zal de komende tijd veel verschillende lessen geven om ervaring op te doen. 

 Kimberly van Brienen 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wist je dat…  

 …. de leescoördinatoren van alle basisscholen zes keer per jaar in het Lees Lokaal samen aan 

leesonderwijs werken? 

 …. veel van de ideeën en voorbereidingen voor de Kinderboekenweek in het Lees Lokaal tot stand 

zijn gekomen? 

 …. gisteren alle groepen 3 in Uitgeest zijn uitgenodigd door het Lees Lokaal om een voostelling van 

theater Poppekus over vriendschap bij te wonen? 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Kom griezelen in de Zien! 
Spannende uurtjes bij zwembad De Zien. We gaan weer griezelen! Samen met Scouting Uitgeest en de 

Zienhouse organiseren wij op zaterdag 27 oktober een Halloweenavond voor de kinderen van groep 5 t/m 

groep 8. 

 

Schuif aan bij de griezelfilm of laat je toekomst voorspellen door fakir Vaakhier. Durf jij een rondje door 

het spookhuis te lopen? Enne, sinds het bad gesloten is, worden de kleedhokjes bewoond door een 

groepje heksen. Ze ontvangen je graag voor een kletspraatje en ze halen de griezeligste cupcakes uit hun 

voorraadkasten. 

 

Dus zit je in groep 5 t/m 8 van de basisschool? Meld je online aan voor een onvergetelijke avond! Je kunt 

alleen naar binnen als je je hebt aangemeld, dus doe dat snel en in ieder geval voor donderdag 25 

oktober. Kijk op www.zwembad-dezien.nl. 

Toegang: €3,50 per kind. En neem gerust je ouders mee. Zij mogen gratis naar binnen. Tijdens 

Halloween is de Zien open van 19.00 tot 21.00 uur. 

 

 

 

Ben jij het toneeltalent van “Kindervreugd”? 
De winter activiteiten bij de speeltuin gaan weer van start. Ook het kindertoneel van ‘Jong Talent’. 

Kinderen die toneel willen leren spelen zijn vanaf dat ze kunnen lezen (dyslexie geen probleem)hartelijk 

welkom op woensdagavond 31 oktober om zeven uur in het speeltuingebouw. 

Samen met de kinderen wordt er geïmproviseerd en gerepeteerd voor een mooi toneelstuk. 

In maart wordt het uitgevoerd voor wie wil komen kijken. Wie het avontuur en het plezier van het 

toneelspelen mee wil maken, kan zich aanmelden bij Gerda Pie. Bel 0646191683 of ga voor meer 

informatie naar www.speeltuinuitgeest.nl 
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