
  

  
 

5 december 2018 
 

AGENDA 
 

  6 december   Onderwijsgroepen mogen een Sintcadeautje mee naar school 

  6 december   Programmeerlessen in alle onderwijsgroepen 

14 december   Leerlingenraadvergadering 

20 december   Kerstviering in school, informatie volgt 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

  7 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie 

  9 januari   Luizencontrole 

14 januari  Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs, ouders/verzorgers  

groep 8, verzorgd door CSG Jan Arentsz  

15 januari   Verkeerslessen in de groepen 4, 5, 6, 7 

15 januari   Gastles groep 8 “Zeebenen in de klas” 

16 januari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 januari   Leerlingenraadvergadering 

21 januari   Start toetsweken Cito-leerlingvolgsysteem 

25 januari   Bezoek Clusius College groep 8  

 

WIST U DAT….. 
 

 Het vandaag een geweldige feestdag is!!! 

 Vanmorgen vroeg de Sint arriveerde 

 Hij aankwam in een heuse safari-jeep 

 De Sint vertelde dat de hoofdpiet de plaats van bestemming verkeerd had gelezen 

 De piet namelijk Mozambique in plaats van Mozaïek had gelezen 

 De Sint en zijn Pieten dus op weg waren om op safari te gaan 

 Ze er gelukkig op tijd achterkwamen dat het ‘Mozaïek’ moest zijn! 

 De Sint en zijn Pieten een warm welkom ontvingen van alle kinderen en heel veel 

ouders/verzorgers 

 De kinderen Sint in de grote zaal prachtig hebben toegezongen 

 We hopen dat Sint het zó leuk vond dat hij volgend jaar weer terugkomt 

 Morgen een rustige start van de dag zal zijn: de kinderen mogen een klein Sintcadeautje 

meenemen om te laten zien (geen kostbare cadeaus - we zijn niet verantwoordelijk voor 

schade en/of diefstal) 

 De kinderen eerst allemaal op de gewone tijd in de klas moeten zijn 

 Ze daarna door de school mogen gaan om hun cadeautje te laten zien en te spelen 

 We na een half uurtje beginnen met de lessen 

 We morgen ook een héle speciale dag hebben 

 Alle onderwijsgroepen dan namelijk programmeerlessen krijgen 

 Dit vanaf de kleuters tot en met groep 8 is 

 We hopen dat de kinderen dit net zo leuk vinden als de juffen en meesters!  
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KINDERPRAAT 
 

De vader en moeder van een kleuter hebben een appel en een peer in hun schoen gekregen. 

Juf vraagt of ze dan misschien niet goed gezongen hadden? Een kleuter heeft de oplossing: 

“Misschien hadden ze wel het boodschappenlijstje in de schoen gedaan!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

5 december Sinterklaas 

6 december Bram, groep 3 

7 december Stephanie, groep 5 

9 december Lisenne, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Kerstviering: 

Om alvast te noteren: donderdagavond 20 december vieren we met elkaar Kerst, dit jaar in de 

school. Om het jaar vieren wij Kerst in één van de kerken (zodat ook ouders, verzorgers en 

belangstellende kunnen deelnemen) en het andere jaar vieren wij Kerst met de kinderen in de 

zaal, gevolgd door een kerstdiner in de klas.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond 

bij de viering worden verwacht.  

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor dit mooie feest! 

We zullen dus starten met een viering in de zaal, met alle kinderen en leerkrachten. Daarna 

gaan de kinderen naar hun klas, om daar samen te eten en de viering verder vorm te geven. 

Tijdens het eten in de klassen wordt de zaal snel omgebouwd en kunnen de ouders daar 

gezellig genieten van warme chocomelk, glühwein en wat lekkers, terwijl ze wachten op hun 

kind(eren).  

Voor de kerstmaaltijd in de klassen komt er een intekenlijst op de deur van de klas te hangen. 

Wij vinden het fijn als u iets wilt maken, koken of meenemen voor de kinderen. Te denken 

valt aan een stokbrood, worstenbroodje, klein yoghurtje, fruitspiesje etc. 

 

Nog even alle belangrijke dingen op een rijtje voor donderdag 20 december: 

 

Tijd  Activiteit  

12.15 uur Kinderen van groep 1 t/m 4 eerder uit, lunchen niet op school 

17.00-17.15 uur Gerechten (van de intekenlijst)  binnen brengen in de klassen 

17.15 uur Alle kinderen verzamelen in de klas en gaan daarna naar de zaal 

voor de viering  

18.00-19.00 uur Maaltijd in de klas 

18.30 uur In de zaal kunnen ouders gezellig samenzijn onder het genot van 

warme chocolademelk, glühwein en wat lekkers 

18.45 uur Kinderen in de groepen1/2 worden opgehaald in de klassen 

19.00 uur Alle andere kinderen worden opgehaald in de klassen 

 

Wilt u uw kind donderdagochtend 20 december een bord, beker en bestek (mes, vork, 

lepel) meegeven voor het diner? Dit spaart het milieu! Graag ook voorzien van naam 

(stickertje of iets dergelijks) Alvast bedankt!   

 



3de kleutergroep: 

We zijn trots en blij om te kunnen melden dat het aantal leerlingen nog steeds groeit, met 

name in de kleuterklassen. Mede dankzij het groeifonds van Tabijn, kunnen we na de 

kerstvakantie met een derde kleutergroep starten. 

Deze kleutergroep zal in het lokaal naast het directiekantoor en de peutergroep komen. 

De ouders/verzorgers van de groepen 1/2 ontvangen vandaag een informatiebrief en een 

formulier waarop zij kunnen aangeven bij welk vriendje/vriendinnetje hun zoon of dochter 

graag in de kleutergroep wil. Hier proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

Daarnaast kijken we naar de verdeling oudste/jongste kleuters, jongens/meisjes, 

zorgleerlingen e.d. 

Omdat juf Inge na de kerstvakantie terugkomt van haar zwangerschapsverlof, zal zij ook 

weer een aantal dagen voor een kleutergroep komen. Gelukkig vindt juf Mirjam het zo 

gezellig bij ons op school, dat ze ook een paar dagen blijft werken. 

Daarnaast zal juf Ilja Cahuzak ons team in een kleutergroep komen versterken. We kennen 

juf Ilja al van haar stageperiode bij ons op school: welkom terug, juf Ilja! We wensen je 

een fijne tijd bij ons! 

 

BSO 7+ groep naar boven: 

Omdat de derde kleutergroep naast de peutergroep zal komen, betekent dit dat de 7+ BSO 

groep naar boven verhuist. Zij komen in het (voorheen) handvaardigheidslokaal. Volgende 

week donderdagmiddag (13 december) gaan we de BSO-groep met elkaar verhuizen, vanaf 

ongeveer 13.30 uur. Mocht een sterke volwassene nog verlegen zitten om een leuke 

activiteit, dan bent u van harte welkom om te komen helpen met verhuizen! Graag mailen 

naar arkel@tabijn.nl . 

 

Zieken: 

Misschien ligt het aan de spanning rondom de Sint, of het miezerige weer, maar er zijn 

veel zieke leerlingen de afgelopen week. Sommige zijn zelfs heel erg ziek en belandden 

voor onderzoek in het ziekenhuis. We wensen alle kinderen (en eventueel hun ouders/ 

verzorgers) heel veel beterschap! Vooral Sebastiaan uit groep 3, veel beterschap en we 

hopen dat je snel herstelt, ondanks je auto-immuunziekte! We missen je wel, hoor! 

 

Kindcentrumraad (KCR): 

Voor de zomervakantie heeft een informatieve avond plaatsgevonden met als doel een 

eerste oriëntatie richting het oprichten van een zogenaamde Kindcentrumraad. Eén 

Kindcentrumraad (KCR). Passend bij onze integrale aanpak wil ‘Het Mozaïek’ met de MR, 

de OC, de OV en de LOR toewerken naar één Kindcentrumraad om: 

 Te voorkomen dat er in twee wettelijk verplichte organen over dezelfde onderwerpen 

overleg moet worden gevoerd, terwijl juist een breed beleid beoogd wordt. 

 Vraagstukken integraal te benaderen, omdat ze voor alle kinderen de hele dag van 

toepassing zijn.  

 Het werken vanuit één pedagogisch en didactische missie en visie te bevorderen en met 

ouders te bespreken.  

     Algemene doelstelling van de KCR zal zijn:  

 Bevordert openheid en onderling overleg in het Kindcentrum.  

 Behartigt belangen van kinderen, ouders en werknemers.  

 Geeft alle bij het Kindcentrum betrokkenen schriftelijk/ digitaal verslag van de  

werkzaamheden van de KCR .  

 De oudergeleding en personeelsgeleding worden in staat gesteld om over 

aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan, overleg met de 

achterban te voeren. 

Binnenkort zullen de geledingen worden verzocht om een afgevaardigde in de KCR te laten 

plaatsnemen, zodat we hier een start mee kunnen maken. We houden u op de hoogte! 

 

mailto:arkel@tabijn.nl


TULPENPROJECT GROEP 8 
 

De kinderen van groep 8 zijn sinds 20 november de verzorgers van ongeveer 300 tulpen. Ze 

doen dat zo goed, dat de tulpen bijna klaar zijn om geoogst te worden. Volgende week kunt u 

een prachtig bosje eigenhandig opgekweekte rode tulpen kopen! Groep 8 wil van de 

opbrengst koptelefoons kopen om in de klas te gebruiken bij de chromebooks . U hoort 

binnenkort meer! Kom in ieder geval eens kijken hoe mooi ze zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u alvast bestellen? Graag via: l.tierolf@tabijn.nl 

5 zonder bol voor € 2,00  

10 zonder bol voor € 4,00 

met bol los, 3 voor € 2,00 

 

SINT(VERSIERING) ERUIT .... KERST ERIN! 
 

Het lijkt nog ver weg, zo midden in de Sinterklaastijd, maar na 

5 december staat Kerst alweer voor de deur. 

We toveren de school met z'n allen om in een gezellige  

kerstsfeer en kunnen uw hulp daarbij heel goed gebruiken. 

Dit doen we op vrijdag 7 december om 8.30 uur  

in de grote zaal.  

Voor koffie/chocolademelk en kerstkransjes wordt gezorgd! 

 

Noteert u ook alvast vrijdag 21 december om 8.30 uur in uw  

agenda? Dan worden de kerstspullen weer opgeruimd  

en vele handen ............. 

 

Aanmelden kan via de mail estherpronk@hotmail.com  

 

Namens de oudercommissie alvast heel hartelijk dank! 

 

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN 
Verloren: 

Jaëla in groep 8 is al een tijdje haargymspullen kwijt. Ze zijn uit haar gymtas gevallen toen 

deze openstond. Misschien heeft een van de leerlingen de gymspullen per ongeluk in zijn/haar 

tas gestopt. Het zijn: zwart met roze gymshirt zonder mouwen. Driekwart gymbroek, 

onderaan strookje grijs, dan mint groen, dan zwart. 

 

Naast de deur van het directiekantoor is een bak met de gevonden voorwerpen. Deze bak zal 

vrijdag a.s. 7 december worden geleegd. Nog bruikbare kleding zal worden gedoneerd aan 

Dorcas. Mist u nog iets, dan graag voor vrijdag de bak checken! 
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