
  

 
 

19 september 2018 
 

AGENDA 
 

19 t/m 21 september  Groep 8 op schoolkamp 

24 september   Groep 8 naar de bibliotheek 

26 september   Groep 7 start verkoop Kinderpostzegels 

  3 oktober   Opening Kinderboekenweek, alle kinderen 

  3 oktober   Groep 7 gastles HALT 

  4 oktober   Groep 7 en 8 excursie “7 werelden van techniek”, Alkmaar 

  5 oktober   Leerlingenraadvergadering 

19 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek, met open podium en      

       Boekenmarkt, peuters en ouders van harte welkom 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen gr. 1 t/m 8 vrij  

31 oktober   Luizencontrole in alle onderwijsgroepen 

  5 november   Start Week van Respect 

  7 november   Lampionnen-maak-ochtend 

 

WIST U DAT….. 
 

 Zaterdag de brandweerspuitwedstrijden hebben plaatsgevonden 
 De brandspuitkinderen heel erg hun best hebben gedaan 

 De moeder van Wout, Mirjam, ze geweldig heeft gecoacht 

 Zij echter niet was geïnformeerd over het eindspel 
 De coaches hierbij een actieve rol hebben 
 Mirjam nu weet waarom brandweerlieden een waterdicht pak dragen 

 Wout en Kim uit groep 7 nog een stukje hebben geschreven over de 

brandweerspuitwedstrijden 

 U dat in deze nieuwsbrief kunt terugvinden 
 De leerlingen van de leerlingenraad bekend zijn 

 Ieder jaar uit de groepen 4 t/m 8 twee leerlingen in de leerlingenraad mogen 
 Zij meepraten over allerlei zaken in en rond de school 
 Dit bijvoorbeeld over het plein of het schoolreisje gaat 
 Maar ook over pesten, leerlinggedrag en leerkrachtgedrag 
 We het heel belangrijk vinden om te horen van de leerlingen wat zij vinden! 

 U hier meer over leest in deze nieuwsbrief 
 Vorige week de inschrijvingen voor de startgesprekken zijn geopend binnen Social 

Schools 
 U een afspraak kunt maken om o.a. met de leerkracht kennis te maken 
 Groep 8 vandaag op schoolkamp is gegaan 
 De kinderen en de leiding er enorm veel zin in hadden! 
 Ze zijn uitgezwaaid door veel ouders, verzorgers en leerkrachten 

 We hen héél veel plezier wensen met elkaar! 
 
 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


 

KINDERPRAAT 
 

- De juf leest in de kleutergroep voor uit het boek ‘Papa, pak je de maan voor mij’. Leerling: 

“dat kan niet, want dan krijg je hele erge hoogtevrees!”  

- Juf Jet vraagt aan de klas: “Hoe vind ik de persoonsvorm in de zin?” Reactie van een 

leerling: “Ik vind de persoonsvorm stom!”  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

19 september Sebastiaan, groep 3 

22 september Emalyn, groep 4 

23 september Sem, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Roos in de peutergroep 

Aliza in de peutergroep 

Katoo in groep 1A

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op het Mozaïek! 

 

NAAR DE TANDARTS! 
 

Bij de peutergroep wordt er rondom het thema tandarts gewerkt. In de groep is een echte 

tandartsenpraktijk. De peutertandartsen kunnen al goed poetsen! 

Mocht u nog een wortelkanaalbehandeling nodig hebben, dan bent u van harte welkom! 

 

 LEERLINGENRAAD 
 

De leerlingenraad is een groep kinderen, uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden 

twee kinderen, een jongen en een meisje, gekozen. Deze kinderen zullen ongeveer eens per 

maand met juf Nicole gaan vergaderen over allerlei zaken in en om school. We willen 

namelijk heel graag weten wat de kinderen vinden van allerlei zaken. Tenslotte telt hun 

mening ook mee!  

Juf Nicole praat er met de kinderen over. Soms zal ze gelijk antwoord kunnen geven, maar het 

kan ook gebeuren dat ze eerst overleg zal moeten hebben met juf Helene. 

 

Vorige week hebben de verkiezingen voor de  leerlingenraad plaatsgevonden. De volgende 

leerlingen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad: 

Groep 4: Joëlle en Dimitri 

Groep 5: Bridget en Maarten 

Groep 6: Nikki en Iwan 

Groep 7: Jasmijn en Jonathan 

Groep 8: Tessa en Boaz 

We hopen weer op goede vergaderingen met veel inbreng! 

Juf Nicole 

 



 

 

BRANDWEERSPUITWEDSTRIJD 
 

(geschreven door Wout en Kim uit groep 7) 

‘Hallo! Wij hebben mee gedaan aan de brandweerspuitwedstrijd. 

Wij hebben van alles daar gedaan, wij vertellen er nu over. Wij hebben veel activiteiten 

gedaan (bijvoorbeeld een ‘brandend huisje’ blussen, skippybal aan touwtje blussen). 

Wij hebben het leuk gehad met elkaar, maar jammer, is het nu al voorbij. 

We zijn 7de van de 9 teams geworden. 

Alles te danken aan Mirjam. 

Groetjes van Wouter en Kim van de brandspuitwedstrijdteam’ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


