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Beste ouders,
Twee keer een gratis hittegolf in één zomer. Waarvan de tweede warme week de start van ons
nieuwe schooljaar inluidde. Met een zonnetje beginnen doet veel vrolijker aan dan met een
miezerig buitje. We hebben er weer zin in en zo te zien de kinderen ook.
De eerste weken na de zomervakantie heeft elke groep tijd nodig om zich opnieuw te vormen. De
start van een schooljaar is bij uitstek geschikt om in te zetten op een positieve groepsvorming.
De kinderen en de leerkracht maken zelfgemaakte, positief geformuleerde afspraken. We leren de
kinderen te ervaren dat er ruimte nodig is voor elkaar, dat je je verantwoordelijk voelt voor
elkaar en dat je elkaar op een goede manier mag corrigeren. Een fijne sfeer in de groep zorgt
ervoor dat iedereen graag naar school komt en zich veilig voelt. Natuurlijk ontstaan er wel eens
meningsverschillen, maar binnen de door de groep gedragen afspraken wordt het besproken en
opgelost. Daarbij is juist de positieve formulering heel belangrijk.
Natuurlijk weten we het, maar toch is het aardig om eens op een rijtje te zien wat van nature de
wens van uw kind is:
• dat haar/zijn ouders en leraren trots op haar/hem zijn
• het ouders en andere belangrijke volwassenen naar de zin maken
• nieuwe dingen/vaardigheden ontdekken, kennis opdoen
• geaccepteerd worden
• actief betrokken zijn bij activiteiten met anderen
• haar/zijn mening en voorkeur uitspreken
• bij het gezin/de groep horen.
Altijd weer blijkt dat het fundament van de opvoeding belangrijk is. Het bepaalt hoe we in het
leven staan en met elkaar omgaan. Hoe we om leren gaan met processen die ertoe doen om te
kunnen samen werken.
U begrijpt dat dit gegronde redenen zijn om stevig in te zetten op een goede start van het
schooljaar.
Dit jaar start Margriet Speklé als meer schoolse directeur van De Vrijburg, De Molenhoek en
De Binnenmeer. Zij zal zeer regelmatig op woensdag op onze school zijn om zich voor te bereiden
en te verdiepen in de toekomstige visie voor het Integraal Kind Centrum (IKC) en de
schoolorganisatie. We werken al samen en stemmen visie, aanpak en aanschaf van methodes
met elkaar af. De eerstvolgende gezamenlijke studiedag is dinsdag 17 september.
Zodra er nieuws is over de ontwikkelingen en de nieuwbouw wordt u natuurlijk geïnformeerd via
Social Schools.
Vriendelijke groet en tot ziens buiten bij de hoofdingang.
Anneke van Overmeeren
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Hallo Muziek:
Ook dit schooljaar gaan de drie Tabijnscholen De Binnenmeer, De Molenhoek en
De Vrijburg de samenwerking verder intensiveren. Gezamenlijk bieden we de
leerlingen van groep 1 t/m 6 creatief en verbindend muziekonderwijs. De lessen
worden gegeven door externe muzikale professionals. De leerlingen beginnen
met muzikaal ontdekken en leren vanaf groep 5/6 tenminste 8 instrumenten te
bespelen. De muzikale ontwikkeling gaat dus in de volgende leerjaren verder.
Om mee te genieten van de muzikale talenten van uw kind wordt er twee keer
per schooljaar een optreden georganiseerd waarvoor u wordt uitgenodigd. Om het project te
bekostigen hebben de drie scholen subsidie aangevraagd en ontvangen.

Groep 7/8 doet niet mee met Hallo Muziek. Dat heeft te maken met de doorgaande
ontwikkelingslijn van het muziekproject. Voor groep 7/8 hebben we de inspirerende
methode 1,2,3 Zing aangeschaft zodat ook zij wekelijks muziekles krijgen. De methode
biedt aansprekende liedjes en lessen waarbij alle muzikale domeinen en genres aan bod
komen. Van pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek.
Binnen is beginnen:
In een nieuw schooljaar zetten we weer de puntjes op de i, dat betekent onder andere dat we
op tijd beginnen. Goed onderwijs start met het benutten van de tijd die we voor het onderwijs
hebben.
Daarom aan iedereen het dringende verzoek op tijd te komen. Om 10 voor half 9 gaan de
schooldeuren open en om half 9 gaat de deur van de klas én de buitendeur dicht. We
verzoeken u dringend om afspraken met externen zoals tandarts, dokter en dyslexie
begeleiding in te plannen na de schooltijden.

Informatie van en voor u:
De schoolgids vindt u op de website van school: vrijburg.tabijn.nl
Wilt u liever een gedrukt exemplaar dan verzoeken wij u ons dit te laten weten middels een
mailtje naar vrijburg@tabijn.nl of u vraagt het aan Anneke.

Kennismaken met de leerkracht van de groep van uw kind:
In de weken van 9 en 16 september wordt u uitgenodigd via Social Schools om een afspraak te
maken voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind in de groepen 1/2 A
(juf Kirstin), 3/4, 5/6 en 7. Als uw kind de meester of juf al kent is deze eerste afspraak niet
nodig. U heeft aan het eind van vorig schooljaar immers een gesprek gehad. De ouders van de
kleuters hebben aan het begin van de schoolperiode een afspraak en spreken de leerkracht
regelmatig. Juf Kirstin (gr. 1/2) is nieuw op De Vrijburg, dus zij zal de ouders van haar groep
wel uitnodigen. De ouders en de leerlingen van groep 8 worden op een later moment
uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht waarin wordt gesproken over de ontwikkeling
van de leerling, de inzet en over het mogelijk advies voor het voortgezet onderwijs.
Gedurende het schooljaar zijn er meerdere gespreksmomenten gepland. Ook hiervoor wordt u
via Social Schools uitgenodigd.
Natuurlijk kunt u zelf een gesprek aanvragen, na schooltijd. Tijdens schooltijd is de leerkracht
er voor de kinderen en is er geen tijd voor een gesprek.

Gymrooster:
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Dinsdagochtend groep 7/8, groep 3/4 en groep 5/6
Donderdagmiddag groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 Deze middag geeft vakleerkracht
Gymnastiekmeester Sebastian Schijffelen gymles
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Wijziging gegevens:
Mocht uw telefoonnummer(s) wijzigen of is er een verandering van de noodnummers welke wij
kunnen gebruiken in geval van een calamiteit, denk er dan aan om dit snel door te geven aan
de leerkracht en/of via de mail vrijburg@tabijn.nl

De schoolfotograaf:
Woensdag 16 oktober komt de schoolfotograaf. Er worden individuele- en
groepsfoto’s gemaakt onder schooltijd.
Broers en zussen kunnen ook samen op de foto. U wordt nog geïnformeerd op
welk tijdstip dit wordt georganiseerd.

Ouders gezocht voor de Ouder Vereniging:
De ouderraad is dringend op zoek naar ouders die willen helpen met onder
andere het organiseren van de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest,
het kerstfeest, de avondvierdaagse, de schoolfotograaf, Pasen. De
ouderraad komt ongeveer 4 á 5 keer
’s avonds bij elkaar en verdeelt dan de werkzaamheden rondom alle leuke
activiteiten die we samen willen organiseren. Maandagavond 23 september
om 19.30 uur is de eerste vergadering. U bent van harte uitgenodigd zodat
u kunt bekijken of u ons wilt helpen als ouder in de Ouderraad.

De Plusklas in de Vrijburg:
De Vrijburg, De Molenhoek en De Binnenmeer organiseren gezamenlijk vanaf dit schooljaar in een lokaal
van De Vrijburg een boven schoolse plusklas voor groep 5/6 en groep 7/8. Deze plusklas is bedoeld om
(hoog)begaafde kinderen structureel extra uitdaging te bieden. In de plusklas staan vaardigheden en
onderwerpen centraal zoals leren leren, het vergroten van je zelfbewustzijn, 21st Century Skills, cognitieve
uitdaging en creatief denken.
Er wordt gestart met twee plusklassen. De leerlingen krijgen om de week de hele woensdagochtend
(van 08.30-12.15 uur) les op De Vrijburg van de plusklasleerkracht.
De plusklas groep 5/6 is tot de herfstvakantie op:
11/9, 25/9, 9/10 en wordt begeleid door juf Saskia Beers
De plusklas van groep 7/8 is tot de herfstvakantie op:
4/9, 18/9, 2/10 en 16/10 en wordt begeleid door juf Astrid Geertsema
Spaanse les:
Monique Kensen start op donderdagochtend, evenals de afgelopen 2 jaar, met Spaanse les.
Leerlingen die geïnteresseerd zijn in Spaans en het interessant vinden om op speelse wijze de
taal te leren, mogen hieraan meedoen. Natuurlijk in overleg met de leerkrachten van groep
7/8 en met u, de ouders.
Monique brengt de basisbeginselen bij door voor te lezen, ze zelf te laten lezen en liedjes te
laten luisteren.
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Agenda:
ma.
do.

09 september
12 september

vr.

12 september

di.
do.
ma.
di.
di.

17
19
23
01
08

september
september
september
oktober
oktober

Deze week zijn er kennismakingsgesprekken.
Juf Mieke bijeenkomst in het LeesLokaal.
’s Morgens heeft juf Mariëlle overleg.
De kapelaan komt vanmorgen in groep 4 vertellen over de
Eerste Communie.
Studiedag voor de leerkrachten; de leerlingen hebben vrij.
19.30 uur: Vergadering Medezeggenschapsraad.
19.30 uur: Vergadering Ouderraad
Kledinginzameling.
Jaarvergadering van de Oudervereniging.

De nieuwe Vrijburgers:
26 augustus

Muhammed
groep 1
Sophie
groep 1
juf Kirstin
groep 1-2A
Milad
groep 3
Christian
groep 5
Yusuf
groep 7
Kim
groep 7
Harir
groep 8
Welkom op De Vrijburg allemaal; fijn dat jullie nu ook Vrijburgers zijn!!

Onze jarige joppen:
05 september
12 september
18 september

Stef
Sylvia
Ivanna

groep 5
groep 7
groep 4

Groep 3-4:
Vandaag zijn de muzieklessen in groep 3-4 begonnen. Muziekdocent meester Hendrik Jan had
zijn trompet meegenomen en de klas zong mee. De handgebaren erbij waren nog een beetje
lastig, maar het enthousiasme van de groep was groot!

SponsorKliks:
Doet u ook weleens online inkopen bij webwinkels zoals Bol.com, Wehkamp, Zalando en
Booking.com? Als u dat via SponsorKliks doet, kunt u de school sponsoren!
Op de website van school (http://vrijburg.tabijn.nl) staat een banner/button van SponsorKliks.
Door hierop te klikken verschijnt een overzicht van tientallen
webwinkels. U gaat naar de webwinkel van uw keuze en doet de
bestelling op de gebruikelijke wijze. Op deze manier sponsort u
De Vrijburg en het kost u niets extra!!
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Inzamelingen:
•

•
•

•

Heeft u thuis oud papier?? Neem het dan mee naar school als u uw kind wegbrengt of
ophaalt.
U kunt het dan in de blauwe container deponeren. De container staat dagelijks tot
ongeveer 15.00 uur buiten bij het blauwe hek bij de voordeur. Op deze manier kan
iedereen het oud papier erin kwijt. Wij kunnen het geld dat ermee wordt verdiend heel
goed gebruiken!!!
Wist u dat er op school ook batterijen worden ingezameld!? Wij doen namelijk mee met
het project: Lege batterijen? Lever ze in!
U vindt de inzamelton in de hal van de hoofdingang.
De doppen van flessen, flesjes, melkpakken enz. zijn
geld waard! Met deze doppen wordt er gespaard voor
het opleiden van een blindengeleidehond.
Jeannette Nienhuis coördineert dit voor onze school.
Daarom, gooi de doppen niet weg, maar breng ze
naar Benesserlaan 71!!!!!
Op dinsdag 1 oktober houden wij weer een kledinginzameling.
Gooi dus niet de oude kleding enz. weg, maar breng ze op dinsdag 1 oktober mee naar
school in een dichtgeknoopte plastic zak (ter bescherming tegen vocht en vuil).
Help ons zo ook weer mee om de inzameling toto een succes te maken!

Bijlagen:
•

•

Het jongerenwerk organiseert samen met het vrijwilligersinformatiepunt en de buurtsportcoach
OVER&UITgeest op zaterdag 7 september.
OVER&UITgeest is een culinaire sportieve en vrijwilligersmarkt voor alle inwoners van Uitgeest.
Bijgaand treft u hiervan een flyer aan.
Tevens treft u aan een oproep voor de informatieavond van het Vormsel 2019/2020.

Pagina 5 van 6

Belangrijke datums schooljaar 2019-2020:
Vakantierooster 2019-2020:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2019
23-12-2019
17-02-2020
10-04-2020
13-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
06-07-2020

Toetsdagen:
t/m 25-10-2019
t/m 03-01-2020
t/m 21-02-2020
en
t/m 08-05-2020
en 22-05-2020
t/m 14-08-2020

Studiedag 6
Studiedag 7
Leerlingen vrij

dinsdag 17-09-2019
donderdag 14-11-2019
vrijdag 31-01-2020
vrijdagmiddag 13-03-2020
woensdag 25-03-2020
woensdag voor Hemelvaart
20-05-2020
maandag 15-06-2020
dinsdag 16-06-2020
vrijdag voor de
zomervakantie 03-07-2020

Ouder en kind gesprekken:
(Deze datums kunnen gewijzigd worden.
U wordt hierover geïnformeerd via Social Schools.)
Startgesprek diverse
groepen
Ouder-kind gesprek
groep 8
Ouder-kind gesprek
groep 1 t/m 7
Ouder-kind gesprek
groep 1 t/m 7
Definitief adviesgesprek groep 8
Ouder-kind gesprek
entreetoets groep 7
Ouder-kind gesprek
groep 1 t/m 6

De centrale-eindtoets is gepland op:
• 14,15 en 16 april 2020.
De entreetoets voor groep 7:
• Deze datums worden later bekend gemaakt.
Rapporten:

Studiedagen:
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiemiddag
Studiedag 4
Studiedag 5

De toetsdagen staan gepland op:
• 16 t/m 24 januari 2020
• 25 mei t/m 05 juni 2020.

1e rapport: 07 februari 2020
2e rapport: 25 juni 2020
Jaarvergadering Oudervereniging:
De jaarvergadering van de oudervereniging is op
dinsdag 08 oktober 2019.
Schoolreisje:
Op dinsdag 24 september 2019 is ons jaarlijkse
schoolreisje.
Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf komt op woensdag
16 oktober 2019.

Week van 02 en 09
september
Week van 04 november

Sinterklaasviering:

Week van 18 november

Kerstdiner op school:

Week van 24 februari

Ons Kerstdiner houden wij op donderdag
19 december 2019 om 17.30 uur.

Week van 24 februari
Week van 08 juni
Week van 22 juni

Sinterklaas bezoekt ons op donderdag
05 december 2019.

Afscheidsavond groep 8:
De feestelijke afscheidsavond van groep 8 is op
maandag 29 of dinsdag 30 juni 2020.
Kledinginzameling:
De kledinginzamelingen zijn op
dinsdag 01 oktober 2019 en op
dinsdag 07 april 2020.

•
•
•

Op de studiedagen zijn alle kinderen vrij.
Actueel nieuws ontvangt u via Social Schools.
Uitgebreide informatie over het aanvragen van buitengewoon verlof vindt u in de
schoolgids. Deze ontvangt u aan het begin van het schooljaar digitaal via Social Schools
en u kunt de gids inzien op onze web-side en op school.
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