
  

  
 

23 januari 2019 
 

AGENDA 
 

25 januari   Bezoek Clusius College groep 8  

  5 februari   Verkeerslessen in groepen 4, 5, 6, 7 

11 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

11 februari   Judolessen 

12 februari   Gastlessen in alle onderwijsgroepen over ‘de uil’ 

12 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

13 februari   Rapporten mee 

15 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

18 t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie 

25 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

26 februari   Start 10-minutengesprekken, inclusief leerlingen 

26 februari   Voorstelling Theater Stuiter voor alle groepen 

26 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

27 februari   Luizencontrole 

  1 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij 

  4 maart   Deze week verkeerslessen 

  4 maart   Judolessen  

  7 en 8 maart   Tweedaagse studie directeur 

11 maart   Start projectweken 

11 maart   Judolessen 

13 maart   Groepen 1 t/m 4 poppentheater in de Binding 

15 maart   Mogelijke stakingsdag 

19 maart   Verkeerslessen 

19 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

22 maart   Pannenkoekdag groep 6 (verzet i.v.m. mogelijke staking) 

22 maart   Leerlingenraadvergadering  

22 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

25 maart t/m 1 april  Groep 7 programma Ik eet het beter: Expeditie lekker in je vel 

26 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

28 maart   Groep 5 programma Ik eet het beter: Stapelgezond 

28 maart   Groep 8 programma Ik eet het beter: Klassenlunch 

29 maart   Groep 6 programma Ik eet het beter: Over de tong  

 

WIST U DAT….. 
 

 Afgelopen maandag de toetsweken zijn begonnen 

 U hier meer over leest in deze nieuwsbrief 

 Iedereen heel goed zijn best doet! 

 We daarom nu al supertrots zijn op alle leerlingen! 

 Er al veel lege flessen zijn ingezameld voor de gastlessen over ‘de uil’ 

 We daar heel blij mee zijn en de uilen van de opvang natuurlijk ook! 

 De kinderen gisteren genoten van de sneeuwpret 

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


 Het soms ook uitlokt tot het gooien van te harde sneeuwballen 

 De juffen en meesters én de kinderen die geraakt worden hier niet blij van worden 

 Er nog een keer duidelijke afspraken zijn gemaakt 

 In de pauzes alleen op het pleintje met de tafeltennistafel sneeuwballen gegooid mogen 

worden 

 Er zo voldoende ‘veilige’ zones zijn 

 We hopen voor de kinderen dat de sneeuw nog even blijft liggen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling van groep 5: “Juf, ik heb het koud! Ik ben namelijk in de zomer geboren en ben 

dit niet gewend.” 

- In groep C zien de kinderen bij een liedje een plaatje van een baby in mama’s armen. “Ah 

kijk…” zegt een kleuter “dat ben ik morgen”.  

- Een leerling in groep 7 vraagt aan een andere leerling welk seizoen hij het leukst vindt. 

Reactie: “Seizoen 6!”  

Er werd alleen geen seizoen van een spel bedoeld, maar van een jaargetijde! 

- Een leerling van groep 8 herinnert juf eraan dat ze nog remediëring moet krijgen:  

“Juf, ik zou nog reanimatie van u krijgen”. 

-    Op de BSO wordt verstoppertje gespeeld. Kleuter: “je kan mij niet meer tikken want ik  

      heb al buut gevrijd!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

23 januari Levi, groep 4 

26 januari Nova, groep 1 

27 januari Daniël, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Dagmar in groep 1A 

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

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Cito leerlingvolgsysteemtoetsen 

Ieder half jaar (in januari en in juni) nemen wij op school de zogenaamde Cito-toetsen af voor 

ons leerlingvolgsysteem. Zo testen we het technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en de 

spelling. De toetsen nemen we af om een aantal redenen: ten eerste willen we in kaart brengen 

hoe de leerlingen zich ontwikkelen en hoe wij het als school doen. Liggen we nog op koers? 

Moet er iets worden bijgesteld? Hoe doen we het in verhouding tot de andere scholen?  

Daarnaast is het fijn als de toetsen bevestigen wat we in de groepen zien van de leerlingen: als 

we toch iets hebben gemist, kunnen we daar op tijd op anticiperen en zorgen voor een beter 

onderwijsaanbod. Het is een meetinstrument voor de langere termijn. 

Belangrijk is dus om te onthouden dat geen enkel kind zich in een perfecte rechte lijn 

ontwikkelt. De toetsen zijn een momentopname en soms heeft een kind een slechte dag of 

moeilijke periode. Wij nemen altijd het verhaal achter de cijfers mee. De toetsen worden ook 

gebruikt bij het bepalen van een beoordeling in het rapport. Daarbij is de toets slechts een 



onderdeel van de totstandkoming van de beoordeling. Het dagelijks functioneren in de klas 

weegt hierbij altijd zwaarder. 

Tevens is het ook belangrijk te vermelden dat helaas niet alles wordt getoetst van de 

leerlingen, maar dat we sommige zaken net zo belangrijk of misschien zelfs belangrijker 

vinden! De leerling die zo positief is, of zo behulpzaam. De leerling die prachtig kan 

pianospelen, of opkomt voor zijn vrienden. Of de leerling die zulke prachtige gedichten 

schrijft en deze voordraagt aan haar klasgenoten….. Een kind is meer dan alleen een cijfer! 

 

Werkdrukverlichting 

In één van de eerdere nieuwsbrieven hebben we u al verteld over de inzet van de gelden voor 

de werkdrukverlichting van de leerkrachten. 

Een team mag zelf beslissen hoe het deze gelden inzet. Ons team heeft besloten om het ‘op te 

sparen’ tijdens de eerste helft van het schooljaar, zodat we een leerkracht in het tweede 

halfjaar (dus vanaf de kerstvakantie) kunnen inroosteren voor de groepen en de leerkrachten 

tijd hebben voor administratie, werken aan het onderwijsaanbod, voorbereiden, collegiale 

consultatie, leerlinggesprekken e.d. 

We zijn gestart met de geplande inzet van de gelden, maar merken dat het niet naar 

tevredenheid verloopt. Soms zijn de wisselingen onrustig voor leerlingen, maar ook voor 

leerkrachten. Hoewel sommige nieuwe systemen tijd nodig hebben om te wennen, willen we 

het niet afwachten en hebben we besloten om toch enige wijzigingen aan te brengen in het 

rooster en de inzet van de leerkrachten. Dit nieuwe rooster is zo goed als voltooid: u ontvangt 

hier binnenkort meer informatie over op Social Schools. 

We hopen dat het voor alle betrokkenen, maar met name voor de leerlingen, meer rust en 

duidelijkheid brengt. 

Tenslotte moet werkdrukverlaging niet meer werkdruk opleveren voor de leerkrachten of 

meer onrust voor de leerlingen! 

 

Voorleesdagen 

De peutergroep doet mee met de  

nationale Voorleesdagen. Het boek  

‘Een huis voor Harry’ staat hierbij  

centraal. Om het boek nog intenser 

te beleven hangt het lokaal vol met  

wel bijna 100 vlinders! 

Nieuwsgierig hoe dat er uit ziet?  

Kom gerust om een hoekje kijken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Zwemgymles: Swim’s Cool 

Het project Sport’s Cool heeft binnenkort voor groep 7 weer een aantal gymlessen in het 

zwembad. Schoolzwemmen behoort vanwege bezuinigingen al jaren niet meer tot het 

sportaanbod in de gemeente Langedijk. De gevolgen daarvan merkte Sport Servicepunt 

Langedijk in de praktijk, bijvoorbeeld tijdens schoolzwemwedstrijden: waar Langedijker 

kinderen vroeger een behoorlijk baantje mee konden zwemmen, blijven zwemconditie en –

techniek nu behoorlijk achter. 

Daarom is het dus ook zeer belangrijk dat basisscholieren weer terugkeren in het zwembad en 

daarmee hun zwemvaardigheid en –conditie verbeteren. Met trots presenteert SSL dan ook het 

project Swim’s Cool, waarmee ze leerlingen van basisscholen in Langedijk gratis 

zwemtraining bieden! De lessen vinden plaats in zwembad Duikerdel te Noord-Scharwoude 

of in zwembad de Bever te Sint Pancras. 

• Swim’s Cool is onderdeel van Sport’s Cool, een project waarbij basisscholieren vrijblijvend 

met verschillende sporten kennis kunnen maken. 

• Swim’s Cool is bedoeld voor leerlingen van groep 7. 

• Scholen mogen een periode van tien lessen volgen. 

• Een les duurt één uur. 

• Leerlingen maken kennis met verschillende aspecten van zwemmen, zoals techniek, 

conditie, spelvormen, reddend zwemmen, maar vooral plezier leren hebben in het water. 

• Lestijden zijn op dinsdagmiddag. 

• De school maakt kosteloos gebruik van het zwembad en de inzet van een instructeur. 

• De school is verantwoordelijk voor vervoer en begeleiding naar het zwembad. 

• De scholen van Broek op Langedijk zwemmen in Duikerdel. 

We wensen de leerlingen van groep 7 veel plezier! 

 

Kika Run 

Vorige week vierde onze leerling Jurre alweer zijn vierde transplantatie-verjaardag! Wat zijn 

we dankbaar en blij en wat blijft het bijzonder! 

Voor de nieuwe leerlingen en ouders: vier jaar geleden ontving Jurre een 

stamceltransplantatie, die gelukkig aansloeg. Wat was iedereen blij en wat is iedereen nog 

steeds blij! 

Met de school hebben we in 2016 een sponsorloop gehouden voor Team Jurre, het team dat 

mee ging lopen met de Kikarun. 

Nu hebben wij vernomen dat dit jaar de Kikarun in Alkmaar gaat plaatsvinden, bij 

Geestmerambacht, op 7 juli a.s.! En natuurlijk zorgen de ouders van Jurre ervoor dat er weer 

een Team Jurre meeloopt! 

Graag willen we hier de aandacht op vestigen: vindt u het een goed idee om mee te lopen? 

Geeft u zich dan op via de website: https://www.runforkika.nl/ , ga naar zomeredities, klik op 

Alkmaar en geef u op voor Team Jurre! 

Let op: er is ook een speciale kids run! En hoe leuk zou het zijn als er heel veel leerlingen van 

onze school meelopen met de kidsrun voor Team Jurre!  

We houden u op de hoogte van het aantal deelnemers! 

PS: deelnemers sponsoren mag natuurlijk ook altijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.runforkika.nl/


Gedicht van Roos 

De meiden van groep 7 hebben regelmatig speciale activiteiten met elkaar, onder leiding van 

juf Helene. Het zijn mooie activiteiten die de groep meer binden. Ook praten we over je veilig 

voelen, zelfbeeld, pesten e.d. 

Roos uit groep 7 heeft een prachtig gedicht geschreven en droeg dit gisteren aan de groep 

voor: 

 

 

 

 

Pesten 

Pesten doet pijn 

Niemand vindt dat fijn 

Waarom doen we dat? 

Het is echt maar wat 

Er worden nare dingen gezegd 

Het is wel echt 

Ik word niet gepest 

Maar niet iedereen heeft het zo best 

Het gebeurt niet heel vaak 

Maar sommige hebben het wel meegemaakt 

Zullen we met ze alle stoppen 

Dan kunnen we met ze alle lachen om veel moppen 

Dat wou ik met jullie delen 

Dan kunnen we met ze alle spelen 

Nu ben ik dan echt klaar 

Dit is voor het komende jaar 

Groetjes roos 
 

 

 

Verkeersouder gezocht (herhaalde oproep) 

Help jij onze kinderen veilig van en naar school? 

Jouw kind elke dag weer veilig thuis? Daar doe je alles voor. Als VVN-Verkeersouder help je 

jouw kind en ál onze kinderen om veilig op school en thuis te komen. 

Kinderen leren vooral door te dóen, zeker in het verkeer. Als verkeersouder help je hieraan 

mee door het ontwikkelen van de verkeersvaardigheden van kinderen en het vergroten van de 

verkeersveiligheid rondom school. Dit doe je door te helpen bij het organiseren van praktische 

verkeersprojecten samen met de school en andere verkeersouders.  

- Ondersteun onze leerkrachten bij praktische verkeerslessen 

- Help mee bij het praktisch verkeersexamen 

- Organiseer één of meerdere verkeersacties per jaar met behulp van de kant en klare 

VVN-actiepakketten zoals de zichtbaarheidsactie over reflectie en verlichting in het 

verkeer. 

- Help mee bij de fietscontrole zodat de kinderen veilig naar school kunnen. 

 

Zet je vandaag nog in voor de veiligheid van je kind(eren). Kijk voor meer informatie en 

kosteloos aanmelden op: https://verkeersouders.nl/vvn-verkeersouder-worden. 

Wat mag je verwachten: 



Als VVN-Verkeersouder zet je je eigen talenten in. Je doet waar je goed in bent en wat je leuk 

vindt en je bepaalt zelf wat er in jouw agenda past. We verdelen de taken en maken het samen 

tot een succes. Veilig Verkeer Nederland ondersteunt je met informatie, materialen en gratis 

workshops.  

Wanneer je besluit verkeersouder te worden, meld dit dan ook even bij Helene de Vries 

(directiekantoor). 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

Gevonden 

- Zilverkleurige ketting 

- Zilverkleurig horloge met  

blauwe kast 

- Groen Dino-vest 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT4o3uwYPgAhXRbVAKHeInAzQQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/vrije-vector/vrolijke-kinderen-spelen-met-sneeuw_1019379.htm&psig=AOvVaw2LEelzy2MEbomKfPifmI3C&ust=1548319492352997

