
 
Vrijdag 15 februari 2019 

 

Agenda: 

Voorjaarsvakantie van maandag 18 t/m vrijdag 22 februari 
De eerste week na de voorjaarsvakantie is onze Luizenbrigade actief! 

Maandag 25 februari Hans Groot ‘s morgens afwezig i.v.m. directieberaad Tabijn 

Woensdag 27 februari Plusklas groep 5 t/m 8 

De jarigen van de komende twee weken: 
Zaterdag 16 februari:  Puck Ternede (9 jaar) 
Zondag 24 februari:   Ramses Vet (10 jaar) 
Dinsdag 26 februari:  Semmy van Burgsteden (7 jaar) 
Woensdag 27 februari:  Dani Kooter (5 jaar) 
Donderdag 28 februari:  Senna Bekkers (10 jaar) 

      

Welkom! 
Lily Peek is 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar school.  
Zij zit in groep 1-2a bij juf Vera en juf Rina.  
Het team wenst Lily veel plezier èn succes bij ons op school! 

 
Super‘Carnaval’-zaterdag in speeltuinvereniging ‘Kindervreugd‘ Uitgeest 
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  
van 21 februari tot en met 28 februari. 
We hopen jullie allemaal te zien! 
 
 
 
 
 

Soraya en Christina 
Na het vertrek van onze onderwijsassistent Ilja na de kerstvakantie zijn wij hard op zoek gegaan naar 
opvolgers. Waarschijnlijk hebben de ouders van de leerlingen in de groepen 1 t/m 4 al iets meegekregen 
daarvan, want…het is gelukt! Wij zijn blij met de aanstelling per 1 februari van Soraya Zuurbier voor 20 
uur als onderwijsassistent in groepen 3 en 4a. Na de voorjaarsvakantie gaat Christa Krom officieel 
beginnen en zij wordt aangesteld voor 24 uur als onderwijsassistent in de kleutergroepen en groep 4b. 
Wij zijn heel blij met Soraya en Christina…een mooie versterking van ons team!  
Na de vakantie zullen zij zichzelf nog nader voorstellen via Social Schools en in onze nieuwsbrief! 
 
 

 

 

 
 

 



 

 
Onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 
Het kan ouders niet ontgaan zijn in de media dat er verschillende vakbonden en organisaties hun leden uit 
alle onderwijssectoren hebben opgeroepen actie te voeren in de week van 11 maart en deel te nemen aan 
een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart.   
 

Alhoewel Tabijn zich pal achter de eisen van de onderwijsbonden en organisaties richting de regering 
heeft geschaard, zal er ditmaal niet Tabijnbreed worden gestaakt. Het blijft echter het recht van iedere 
afzonderlijke collega gehoor te geven aan de stakingsoproep en het werk op vrijdag 15 maart neer te 
leggen! 
Zoals het er tot nu toe uitziet, zijn wij op de Binnenmeer niet van plan het werk op vrijdag 15 maart neer 
te leggen. Omdat de onderhandelingen over een nieuw CAO in volle gang zijn en de resultaten nog 
ongewis zijn, kan de stakingsbereidheid bij negatieve uitkomsten natuurlijk groter worden en kan het zijn 

dat er toch collega’s zijn die het werk neerleggen en naar het Malieveld in Den Haag gaan. 
Mochten zij dit besluiten, dan respecteren wij het besluit van die collega’s. Wij staan namelijk pal achter 
de gestelde eisen en de urgentie is groot! 
Indien collega’s besluiten alsnog te gaan staken, zullen hun groepen geen les krijgen en moeten de 
desbetreffende leerlingen helaas thuisblijven! Zo gauw hier duidelijkheid over is, wordt dit natuurlijk 
direct naar de ouders  gecommuniceerd!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 


