
 
Vrijdag 10 mei 2019 

 

Agenda: 
Maandag 13 mei Petra afwezig, Meru in groep 4b 

Hans Groot afwezig i.v.m. directieoverleg Tabijn 

Groep 7 praktijk verkeersexamen 

Dinsdag 14 mei Schoolfotograaf 

Woensdag 15 mei Groepen 7 naar de gemeente 

Donderdag 16 mei Groepen 4 naar ‘schapen scheren’ 

Maandag 20 mei Groep 1/2b naar het Rode Kruis ziekenhuis 

Dinsdag 21 mei MR-vergadering  aanvang 19.00 uur 

Woensdag 22 mei Groep 8 naar BOUW meester Beverwijk 

Donderdag 23 mei  Schoolfeest 

Petra naar Lees Lokaal, Meru in groep 4b 

 

 

De jarigen van de afgelopen weken en de komende twee weken: 
Zondag 14 april:  Marit van Diemen (8 jaar) 

Woensdag 17 april: Sven Wormsbecher (8 jaar) 

Donderdag 18 april:  Amy Kalfsvel (11 jaar) 

Zaterdag 27 april:  Finn Baars (7 jaar) 

Zondag 28 april:  Wies Dijkstra (8 jaar)  

    Saar Kruyshaar (5 jaar) 

Maandag 29 april:  Natalie Dubelaar (8 jaar) 

Dinsdag 30 april:  Luca Weijsters (9 jaar) 

Donderdag 2 mei: Tom Smit (7 jaar) 

    Madelief Dijkstra (12 jaar) 

Vrijdag 3 mei:  Tes Goeman (9 jaar) 

Zaterdag 4 mei:  Jayden Timmerman (8 jaar) 

Dinsdag 7 mei:  Milan Jafari (6 jaar) 

Woensdag 8 mei:  Ferre de Haan (6 jaar) 

    Fay Leesberg (10 jaar) 

Donderdag 9 mei:  Eva Tuin (5 jaar) 

      Marius Ternede (5 jaar) 

Zaterdag 11 mei:  András Dijkema (5 jaar) 

    Joshua Nijman (11 jaar) 

Zondag 12 mei:  Eline van Vlaanderen (9 jaar) 

Dinsdag 14 mei:  Teun van der Eng (5 jaar) 

      Kick den Brave (9 jaar) 

Woensdag 15 mei:  Gwen Schorel (11 jaar) 

    Alyssa de Vilder (12 jaar) 

Donderdag 16 mei:  Mees Molenaar (11 jaar) 

    Joy Ranzijn (11 jaar) 

Dinsdag 21 mei: Floor Waalewijn (7 jaar) 

   Eva Wiebes (12 jaar) 

 

 

Welkom! 
Mees Beentjes, Kor Weber en Teun Maas zijn 4 jaar geworden en zij mogen nu elke dag naar school. 

Mees, Kor en Teun zitten in groep 1-2a bij juf Vera en juf Rina. Mya Schipper en Janna Rozemeijer zijn 

ook 4 jaar geworden en zitten in groep 1-2c bij juf Tamara. Wij wensen Mees, Kor, Teun, Mya en Janna 

veel plezier èn succes op de Binnenmeer! 

 

 
 

 



 

De Vreedzame school 
 

Na de meivakantie zijn wij in alle groepen begonnen met blok 6 van de Vreedzame school.  

Blok 6 heet ‘We zijn allemaal anders’ 

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, 

levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast 

verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families,  

de klas, de school en de samenleving 

Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar 

de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze 

manier willen we vooroordelen tegengaan. 

Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of 

vreemd. 

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt 

overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de 

eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende 

levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met 

de hele klas.  

 

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop 

we met die verschillen om kunnen gaan. 

 

- In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen  

- In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas 

- In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal 

- In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod 

- In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten 

- In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen 

- In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze 

democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving 

hebben georganiseerd. 

 

De regel die centraal staat in de school is: Wij spelen en werken met elkaar en helpen elkaar.  

 

Juf Martina 

 

 

 

 
 
Wist je dat… 

 

 …. er nog steeds ouders en kinderen zijn die nog niet binnen zijn geweest bij het Lees Lokaal? Een 

mooie en frisse locatie aan de Dokter Brugmanstraat 11 in Uitgeest. 

 …. er in het Lees Lokaal een ruime collectie actuele boeken staat voor kinderen en volwassenen? 

Maandelijks wordt de collectie aangevuld met nieuw aangeschafte boeken. 

 …. kinderen gratis een pasje krijgen en volwassenen voor het vriendelijke bedrag van €10 per jaar 

lid kunnen worden? 

 



 

Feest op de Binnenmeer!                   

Op donderdag 23 mei is het feest op de Binnenmeer. Dit schooljaar vindt het feest op school plaats en 

“Drum4fun” komt naar onze school toe om het feest samen met de kinderen te verzorgen. Alle groepen 

krijgen een workshop “Djembé spelen”. Aan het einde van de dag wordt dit bij elkaar gevoegd tot een 

leuke fantastische voorstelling waarvoor u ook uitgenodigd bent.  

De voorstelling start om 13:15 tot 14:00 uur (het kan eventueel 15 min. uitlopen) in gymzaal de Meet.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen met opruimen en kunnen daarna met de leerkracht mee naar 

school of meteen naar huis. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen na de voorstelling met hun 

ouders mee naar huis. Bent u niet in de gelegenheid om bij de voorstelling te kijken dan gaan de kinderen 

met de leerkracht mee naar school waar u ze om 14.30 uur kunt komen ophalen.  

Omdat het feest is op de Binnenmeer trakteren wij de kinderen op chips en limonade. Uw kind hoeft dus 

geen tussendoortje mee te nemen. Extra drinken kan natuurlijk altijd. Wel mogen ze een lunchpakketje 

meenemen voor tussen de middag. 

Op het schoolplein en/of landje komen er die dag springkussens te staan, het is tenslotte feest! Wij zijn 

op zoek naar ouders die willen helpen bij het toezicht houden bij de springkussens. Vindt u het leuk om 

helpen? Graag een mail naar m.nootebos@tabijn.nl     

Namens de schoolfeestcommissie                    

Juf Maaike 
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