
 
Vrijdag 5 oktober 2018 

 

Agenda: 
Maandag 8 oktober Petra Bijman afwezig i.v.m. BAPO-verlof, Laura Veldt in groep 4b 

Dinsdag 9 oktober Hans Groot afwezig i.v.m. Opleiding/ Ontwikkelingstraject IKC-directeur 

Kinderboekenschrijfster Mylo Freeman op bezoek > groepen 4 

Groep 4a: van 8.45 uur tot 9.45 uur in de speelzaal 

Groep 4b: van 9.45 uur tot 10.45 uur in de klas 

Kinderboekenschrijfster Barbara Scholten op bezoek > groep 5 

van 9.00 uur tot 10.00 uur in de aula van de Vrijburg 

Kinderboekenschrijfster Janny v/d Molen op bezoek > groep 6 + 6/(7) 

van 11.00 uur tot 12.00 uur in de aula van de Molenhoek 

Woensdag 10 oktober Petra Kuijs afwezig i.v.m. BAPO-verlof 

Donderdag 11 oktober Ellen Schuurman, Sanne Zweers en Ilja Cahuzak naar cursus José Schraven,  

Saskia Beers in groep 3 

Maandag 15 oktober Kinderboekenschrijver Gideon Samson op bezoek > groep (6)/7 + 7 

van 9.45 uur tot 10.45 uur in de aula van de Vrijburg 

Dinsdag 16 oktober Petra Kuijs afwezig i.v.m. bijeenkomst Personeelsraad Tabijn 

Boekenbal van 18.00 uur tot 20.00 uur 

Woensdag 17 oktober  Kinderboekenschrijver Gideon Samson op bezoek > groep 8 

van 8.45 uur tot 9.45 uur in de aula van de Vrijburg 

Donderdag 18 oktober  Groep 3 naar theatervoorstelling in LeesLokaal 
Uitreiking Gouden en Zilveren Penselen en Griffels in speelzaal 

Vrijdag 19 oktober Finale Voorleeswedstrijd in speelzaal 

 

De jarigen van de komende twee weken:  
Zondag 7 oktober:   Katie Huivenaar (8 jaar) 

Maandag 8 oktober:   Lieke van Diemen (5 jaar) 

Woensdag 10 oktober:  Nico Klijn (5 jaar) 

Donderdag 11 oktober:  Megan van der Helm (7 jaar) 

     Quiryn Oldenburger (8 jaar) 

Vrijdag 12 oktober:   Joep Raspe (11 jaar) 

     Thies Buur (11 jaar)  

 

Afscheid nemen…een stap op weg naar zelfstandigheid! 
Alhoewel het al bijna vanzelfsprekend is, want wat ging het vorig schooljaar goed, willen wij aan de 

ouders met kinderen in de groepen 5 t/m 8 vragen afscheid te nemen op het schoolplein of in de hal.  

Er kunnen dringende redenen zijn, dat u wel even meeloopt naar binnen/ boven. Dat mag natuurlijk 

altijd! 

De ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 lopen met de kinderen mee naar binnen en nemen 

afscheid op de gang. Ook hierbij geldt, dat er natuurlijk dringende redenen kunnen zijn, dat u wel even 

meeloopt naar binnen. 

De voordeur gaat om 8.20 uur open zodat alle leerlingen naar binnen kunnen. Wij willen graag om  

8.30 uur beginnen met de les. Zorgt u er voor dat uw kind op tijd op school is? Mocht uw kind om een of 

andere reden later op school komen of wanneer het ziek is, wilt u dit dan telefonisch aan ons doorgeven? 

In verband met de veiligheid van iedereen willen wij u vragen om de deuren te sluiten als u de school 

verlaat. Bedankt voor de medewerking! 

Petra Kuijs 
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Wij nemen afscheid van Emiel Tor 
Emiel Tor, de leerkracht van onze groep 6-7 gaat een flinke carrièremove maken!  

Met ingang van 1 november gaat hij aan de slag buiten het onderwijs als ICT-er. Het was een voor ons 

(en hem) verrassende stap en wij vinden het heel jammer afscheid van een fijne collega te moeten 

nemen. Natuurlijk wensen wij hem al het goeds in zijn nieuwe baan en bedanken hem voor zijn inzet de 

afgelopen jaren op de Binnenmeer! 

Vanaf het moment dat wij dit wisten, zijn wij direct hard aan de slag gegaan om de vervanging te 

regelen. Zoals bijna altijd…op het moment dat er een deur wordt dichtgedaan, gaat er ook weer eentje 

open.  En door deze deur stappen Cynthia Hurts en Saskia Beers onze school binnen. Cynthia staat op 

maandag, dinsdag en woensdag voor groep 6-7 en Saskia op donderdag en vrijdag! Wij halen met hen 

twee kanjers binnen en wij zijn heel blij met hen! 

Op dinsdag 16 oktober komen Cynthia en Saskia kennismaken met de groep en al een dagje 

‘meedraaien’. Na de herfstvakantie gaan zij de groep overnemen van Emiel. Op maandag 29, dinsdag 30 

en woensdag 31 oktober zal Emiel er nog zijn om te zorgen voor een optimale overdracht.  

Op een later moment zullen Cynthia en Saskia zich natuurlijk via Social Schools en de ‘Snippers’ nader 

aan jullie voorstellen. 

Hans Groot 
 

 

Nogmaals even voorstellen!  
Dit schooljaar zijn wij gestart met 5 nieuwe collega’s. In de laatste snippers van vorig schooljaar hebben 

zij zich voorgesteld aan de ouders. We zijn nu een aantal weken verder en als “opfrissertje” nog even het 

voorstelrondje van onze nieuwe, inmiddels al ingeburgerde collega’s.  

 

Mijn naam is Sanne Zweers en ik zal vanaf volgend schooljaar van maandag t/m woensdag voor groep 3 

staan! Een paar leuke weetjes over wie ik ben en waar ik vandaan kom: 

* Oorspronkelijk kom ik uit Zuid-Limburg en dat zult u zeker van de leerlingen gaan horen. 

* Ik ben 29 jaar en 7 jaar getrouwd! 

* Sinds 2014 werk ik bij Tabijn en heb ik voornamelijk groepen 3 gedraaid. 

* Ik ben drie jaar in Amerika geweest om daar een studie te volgen samen met mijn man, waar wij ook 

ontzettend veel avonturen en reizen hebben beleefd. 

* Ik hou van Golden Retrievers (honden) en tekenen. 

Jullie gaan er vast meer te weten komen. Samen met de leerlingen gaan Ellen en ik er een fantastisch 

leuk schooljaar van maken en veel avonturen beleven!  

Sanne Zweers 

 

 

 

 

 
 

Mijn naam is Ellen Schuurman en ik woon in Heiloo samen met mijn vriend en onze 3 kinderen, een 

dochter van 7, en een tweeling (jongen en meisje) van 4 jaar. 

Ik houd van het strand, hockeyen, skiën en van gezellige dingen doen met mijn gezin en vrienden. 

In Haarlem heb ik 16 jaar gewerkt in de onderbouw. 5 jaar in groep 3, 8 jaar in een kleutergroep en  

3 jaar in groep 4. 

Ik had zin in een nieuwe uitdaging iets dichter bij huis. Deze uitdaging ben ik aangegaan bij jullie op 

school in groep 3.  

Ellen Schuurman 

 

 

 

 

 



 

Mijn naam is Jelka van der Galiën, ik ben 38 jaar en woon in Castricum. 

Ik ben getrouwd met Erik Baars en samen hebben wij drie dochters, een van 10 jaar en twee van 5 jaar. 

Na de Pabo ben ik gestart op de Gaandewegschool in Zwanenburg en heb ik op de Halverwege in Halfweg 

gewerkt. Ik heb vrijwel altijd groep 7-8 gedaan en heb ook ervaring als bouwcoördinator. Na 14 jaar “file 

op de A9” ben ik toe aan een nieuwe uitdaging dichterbij huis. Dit schooljaar werk ik bij jullie op school en 

daar heb ik ontzettend veel zin in! 

Jelka van der Galiën 

 

 

 
 

Mijn naam is Vera Grapendaal. Ik ben 25 jaar en woon in Alkmaar. Hier woon ik samen met mijn vriend 

en onze twee katten. Sinds 2014 werkte ik op een basisschool in Beverwijk. Hier heb ik voornamelijk 

ervaring opgedaan in de kleuterbouw. 

Het afgelopen schooljaar heb ik besloten om wat dichter bij huis te gaan werken en de overstap te maken 

naar de stichting Tabijn. Dit schooljaar zult u mij op donderdag en vrijdag kunnen tegenkomen in groep 

1-2a. Daarnaast ga ik twee andere dagen in de week werken in de Flex(inval)pool om zo alle scholen van 

Tabijn een beetje beter te leren kennen. De maandag gebruik ik om mij bezig te houden met mijn andere 

passie fotograferen. Daarnaast ben ik ook gek op lezen en reizen. Ik kijk er naar uit om er een mooi, 

leerzaam en gezellig schooljaar van te maken.  

Vera Grapendaal 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Ilja Cahuzak, ik ben 25 jaar oud en kom uit Alkmaar. 

In 2014 ben ik afgestudeerd als pedagogisch medewerker. Daarna ben ik begonnen met mijn opleiding tot 

leerkracht in het basisonderwijs aan de IPABO in Alkmaar. Momenteel heb ik mijn laatste jaar van de 

IPABO bijna volledig afgerond. Eerder heb ik op verschillende Tabijnscholen, in verschillende groepen, 

stage gelopen. 

Ik ben 5 dagen per week als onderwijsassistent aan het werk op de Binnenmeer. Het grootste deel van 

deze tijd zal ik de leerkrachten in groep 3 ondersteunen. Verder zal ik ook, samen met Esther Leloux, de 

leerkrachten in de overige groepen ondersteunen.  

Ilja Cahuzak 

 

 

Stagiaires en studenten  
Wij vinden het belangrijk dat studenten van de PABO en andere opleidingen de kans krijgen 

praktijkervaring op te doen. De studenten komen vaak met frisse nieuwe ideeën dus het is vaak een 

“Win-Win situatie”. Zij leren iets van ons en wij weer van hen. Stagiaires komen wekelijks stage lopen en 

soms een aantal weken aaneengesloten.  

Ook komt het voor dat wij stagiaires hebben van het Horizoncollege en het NOVA college (opleiding tot 

onderwijsassistenten). Zij lopen 2 of 3 dagen per week stage.  

Daarnaast kunnen er ook verzoeken komen van studenten van verschillende Hoge Scholen om stage te 

mogen lopen.(“snuffelstages”) Op Social Schools of in de “Snippers” kunt u lezen wie er dit schooljaar bij 

ons stage komen lopen. Alle stagiaires stellen zich altijd even voor. Mochten er vragen zijn kom dan 

gerust even langs. 

Petra Kuijs 

 

 



 

 
 

Gouden en Zilveren Griffels en Penselen 

Alle kinderen gaan tijdens het Kinderboekenweekproject werken aan een opdracht voor de Griffels en/of 

Penselen, ook hier wordt weer getekend en geschreven over ‘je beste maatjes’.  

Deze keer zal voor de Griffels gewerkt worden aan gedichten over vriendschap. Daarvoor zijn we op zoek 

naar poëziealbums. Wie heeft ze nog liggen…die albums met mooie plaatjes en tekeningen vol met 

herinneringen van vroeger? Of welke opa en oma heeft deze nog bewaard? U mag ze meegeven aan uw 

kind of zelf overhandigen aan de leerkracht. Er wordt natuurlijk uiterst zorgvuldig mee omgegaan. 

 

Schrijversbezoeken 

Alle groepen zullen worden bezocht door een echte schrijver! En hierbij worden alle ouders, opa’s, oma’s, 

oppasvaders en moeders en iedereen die dat maar wil uitgenodigd! Kijk in de agenda van deze ‘Snippers’ 

of van Social Schools voor de data en tijden! 

 

Boekenbal dinsdag 16 oktober van 18.00  tot 20.00 uur 

Gedurende het project wordt dit jaar een echt boekenbal georganiseerd. Wat houdt dat in? Kinderen lopen 

tijdens het boekenbal samen met hun ouders door de school en kunnen in elk lokaal deelnemen aan een 

boekenactiviteit.  

 

Boekenbal-Café  

Voor het boekenbal-café zoeken wij mensen die een lekkere taart willen bakken die in het café 

verkocht kunnen worden. De mooiste taart verdient een boekenbon! Wilt u doorgeven aan de leerkracht 

van uw kind dat u een vriendelijk gebaar maakt en ons een lekkere taart gaat leveren?! 

 
 

Oproep!  
Wij hebben op school commissies (werkgroepen) samengesteld. In een commissie zitten leerkrachten en 

ouders. Samen gaan zij bep. activiteiten organiseren. Neem b.v. de “Kerstcommissie”. De leden van de 

commissie gaan zich dan buigen over de invulling van de kerstviering op school, kiezen we voor een 

kerstontbijt of een kerstdiner, verzorgen we een viering in de kerk enz?  

Nu zijn we voor dit jaar nog op zoek naar een paar enthousiaste ouders voor een aantal commissies. De 

Sint-, de kerst-, de paas-, de sport- en de schoolfeestcommissie kunnen versterking gebruiken. Wie zou 

er zitting willen nemen in één van deze commissies?  Heeft u vragen of wilt u nog wat meer informatie  

stap gerust even op mij af. 

Alvast bedankt! 

Petra Kuijs 

 

 
Bedankje 
Wanneer we de school binnen lopen zien we meteen dat het herfst is  

en dat wij bezig zijn met de Kinderboekenweek.  

De decoratiecommissie heeft weer een gezellige sfeer gecreëerd in de  

hallen. Ontzettend bedankt daarvoor!  
Na de opening van de Kinderboekenweek mochten alle leerlingen een  

pop versieren. Van deze poppen zijn slingers gemaakt en die hangen  

nu in de klassen en gangen. Wat een heel leuk en vrolijk gezicht!  

Ondertussen is men in de groepen 1 t/m 4 druk bezig met de  

“Penseelwedstrijd”…Teken jezelf met je dierenvriend.  

De groepen 5 t/m 8 buigen zich over een gedicht over vriendschap  

voor de “Griffelwedstrijd”. Loop gerust eens binnen om de fraaie  

werkstukken te bewonderen! 

Petra Kuijs  
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