
 
Vrijdag 1 maart 2019 

 

Agenda: 
Maandag 4 maart Sanne Zweers afwezig, Tim Koeling in groep 3 

Muzieklessen in de groepen 6-7, 7 en 8 

Dinsdag 5 maart Sanne Zweers afwezig, Tim Koeling in groep 3 

Vergadering Ouderraad om 19.30 uur 

Woensdag 6 maart Opening van ons Muziekproject 

Sanne Zweers afwezig, Vera Grapendaal in groep 3 

Muzieklessen in de groepen 1-2a, 1-2b en 1-2c 

Donderdag 7 maart Hans Groot afwezig i.v.m. Twee-daagse directeuren Tabijn 

Vrijdag 8 maart Hans Groot afwezig i.v.m. Twee-daagse directeuren Tabijn 

Astrid Geertsema afwezig i.v.m. bezoek Plusklas in Castricum, Daisy Delgado 

in groep 8 

Muzieklessen in de groepen 5 en 6 

Kennismakingsles Drumles door Daan Kuijs voor alle groepen 

Maandag 11 maart Muzieklessen in de groepen 6/7, 7 en 8 

Dinsdag 12 maart Bezoek aan het Concertgebouw door de groepen 3, 4a en 4b 

Woensdag 13 maart Open Dag van 9.00 tot 12.00 uur 

Muzieklessen in de groepen 1-2a, 1-2b en 1-2c 

Donderdag 14 maart Petra Kuijs afwezig i.v.m. Personeelsraad Tabijn  

Muzieklessen in de groepen 5 en 6 

Vrijdag 15 maart Groep 8 aan de slag in het kader van NLDoet 

 
 

De jarigen van de komende twee weken:  
Zondag 3 maart:  Isa Stam (10 jaar) 

Maandag 4 maart:   Emma de Wolf (7 jaar) 

      Rick van der Pol (10 jaar) 

Woensdag 6 maart:   Joey van der Eng (9 jaar) 

Donderdag 7 maart:  Ivy de Vries (8 jaar) 

Zaterdag 9 maart:   Fien Reulen (9 jaar) 

Dinsdag 12 maart:   Semm van den Berg (5 jaar)  

     Janique Tempelmans Plat (6 jaar) 

Woensdag 13 maart:  Nick Schotvanger (10 jaar) 

Donderdag 14 maart:  Jens Groen (6 jaar)  
Vrijdag 15 maart:   Tim Frantsen (12 jaar) 

   

     

Welkom! 
Loïs en Tjez Konijn zijn in Uitgeest komen wonen en zitten nu bij ons op school. Loïs zit in groep 1-2b bij 

juf Nienke en Tjez in groep 4b bij juf Petra.  

Wij wensen Loïs en Tjez veel plezier èn succes op de Binnenmeer! 

 

 

OPEN DAG op woensdag 13 maart 
Voor ouders met een zoon of dochter in de leeftijd van 2 of 3 jaar organiseren wij op woensdag 13 maart 

een Open Dag! Op zoek naar een leuke èn goede school voor hun kind zijn ouders van harte welkom 

tussen 9.00 uur en 12.00 uur om ‘een kijkje in onze keuken te nemen’. Wij willen hen de sfeer laten 

proeven en onze kwaliteiten laten ervaren!  

Zegt het voort, zegt het voort!  
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Muziekproject 
Woensdag 6 maart openen wij het Muziekproject op de Molenhoek, Vrijburg en Binnenmeer. De komende 

weken zullen onze scholen geheel in het teken staan van muziek en alles wat daarbij komt kijken. Wat 

staat er zoal op het programma?  

De groepen 3 en 4 zullen een bezoek brengen aan het Concertgebouw in Amsterdam en zij zijn al hard 

aan het oefenen met de liedjes die horen bij het educatieprogramma.  

De groepen 1 t/m. 4 krijgen op dit moment al muziekles van ‘Hallo Muziek’. In overleg met hen zullen zij 

de komende vier weken de rest van de groepen ook les gaan geven en werken zij toe naar een spannende 

afsluiting van het Muziekproject op vrijdag 29 maart. U bent hierbij van harte welkom. De tijden hoort u 

nog van ons.  

Verder gaan wij bij de Molenhoek en Vrijburg op bezoek en tonen wij elkaars muzikale talenten! Ook 

wordt er een creatieve ochtend georganiseerd waar er klas doorbrekend wordt gewerkt en alle leerlingen 

zelf mogen kiezen welk muziekinstrument zij willen gaan maken van kosteloos materiaal.  

 

Hier hebben wij nog het volgende voor nodig:  

• Wc-rollen  

• Keukenrollen  

• PVC-pijpjes (dun/geel)  

• Verschillende kleuren tape (smal)  

• Kleine belletjes (of eventueel oude oorbellen of iets anders wat rinkelt)  

• Plastic ronde bakjes waar bijvoorbeeld snoeptomaatjes in hebben gezeten.  

• Oude bezemstelen en/of andere soorten stokken  

• Glazen potjes waar groenten in heeft gezeten  

• Chipskokers  

• Schelpen met duidelijke groeven/ribbels  

• Conservenblik  

• Plastic doppen  

• Kroonkurken  

• Sigarendoosjes  

• Petflesjes  

• Oude kledinghangers  

 

Ten slotte zijn wij op zoek naar ouders, tantes, ooms of andere familieleden met een muzikale 

achtergrond die iets in de klas willen vertellen over hun instrument, beroep of hobby. Dus kent u iemand 

die bijvoorbeeld in een band speelt, lid is van de Harmonie of misschien werkt in een muziekwinkel? U 

kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Via Social Schools en de Snippers zult u op de hoogte 

gehouden worden van alle activiteiten rondom het Muziekproject. Wij hebben er zin in!  

 

 

Bedankje 
Vandaag zijn Anne, Natasja en Nathalie druk bezig geweest om de school in ‘muzieksfeer’ te brengen en 

dat is hen goed gelukt. Aan de plafonds hangen muzieknoten en allerlei muziekinstrumenten. Deze 

hebben zij van de week thuis zitten maken…een hele klus en het resultaat mag er zijn. Het staat heel 

gezellig. Heeft u zin in een optreden? ;-) In de hal staat een microfoon in een sfeervolle entourage, dus 

pak uw kans! 

Dames ontzettend bedankt, wat moeten wij toch zonder jullie?! 
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Anja Boekel heeft sinds januari de decoratiecommissie verlaten, zij is gestart met een studie. Anja heeft 

jarenlang heel enthousiast geholpen met de versieringen van de school bij de verschillende festiviteiten. 

Wij willen Anja heel hartelijk bedanken voor haar inzet in al die jaren en wensen haar veel succes met de 

studie. 

 

 

 

Super ‘Carnaval’-zaterdag bij speeltuinvereniging ‘ kindervreugd 
Zaterdag 2 maart is het weer Super ‘Carnaval’-zaterdag. Het wordt weer een groot feest in Kindervreugd 

met leuke activiteiten. Kom verkleed in je gekste uitdossing! 

 

Dit is het programma: 

9.30 uur zaal open. 

10.00-12.00 uur carnaval. Lekker hossen. 

12.00-12.30 uur bingo. 

12.30-13.30 uur lunch. 

13.30-14.30 uur workshop. Hier gaan we droom vangers maken. 

Inschrijven voor deze knotsgekke dag is verlengd tot en met 1 maart! 

We hopen jullie allemaal te zien! 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de speeltuin, www.speeltuinuitgeest.nl  
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