
  

 
 

30 juni 2021 
 

AGENDA 
 

30 juni    Groepen 3 en 4 sportdag> i.v.m. het weer spelletjesdag 

  1 juli    Groepen 5 t/m 8 ‘sportdag’-activiteit 

  1 juli    Afscheid juf Rita en juf Annemarie 

  1 juli    Voorstelling voor groep 1-4 

  5 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 4 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 5 t/m 7 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 

  7 juli    De school neemt afscheid van groep 8, onder voorbehoud 

  7 juli    Rapporten mee 

  9 juli    Peuters speeltuinochtend 

  9 juli    Margedag onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

12 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

23 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week de groepen 1 en 2 een heerlijk schoolreisje naar de speeltuin hebben gehad? 

• De kleuters én begeleiders ontzettend hebben genoten! 

• Groepen 5 t/m 8 vrijdagmiddag naar het zwembad is geweest 

• Het een beetje grijs weer was, maar dát de kinderen natuurlijk niet deerde! 

• De kinderen het heel gezellig hebben gehad! 

• Gisteren de doordraaimiddag is geweest 

• De kinderen dan gaan kijken in het lokaal waar ze na de vakantie les gaan krijgen.  

• De kleuters die in ½ C komen het wel heel grappig vonden dat ze in het kantoor komen! 

• Vandaag de groepen 3 en 4 sportdag hebben 

• Deze is omgezet naar een spelletjesdag i.v.m. het weer 

• Morgen het afscheid is van juf Annemarie en juf Rita 

• Ze feestelijk onthaald zullen worden in de ochtend 

• De groepen 1-4 een leuke voorstelling krijgen 

• De groepen 5-8 een sportieve activiteit krijgen 

• We juf Rita en juf Annemarie veel plezier wensen morgen 

• We ze natuurlijk heel erg gaan missen…….. 

• We in verband met corona geen afscheidsreceptie kunnen houden 

• Als u nog persoonlijk afscheid wil nemen dit het beste kan middels een kaartje 

• U meer over het afscheid in deze Nieuwsbrief kunt lezen 

 

 

 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Een leerling van groep 4 vraagt aan juf: “Wat hebben we morgenmiddag ook alweer? Een 

ronddraaimiddag?” (Doordraaimiddag) 

- Een paar kleuters zijn bij de BSO naaktslakken aan het zoeken. Ze vinden een dode 

naaktslak. Daarop zegt één van hen: ‘Oh nee, deze is dood.’ Waarop de andere kleuter 

zegt: ‘Die moet worden begraven in een naaktslakken-begraving!’ 

- Juf kijkt in de agenda en zegt hardop: ‘Oh, ze is bijna jarig!’ Waarop een peuter zegt: ‘Ja, 

op haar verjaardag!’ 

- De kleuters praten met juf Annemarie over haar afscheid. Eén kleuter denkt, zoals veel 

kinderen dat denken, dat juf op school woont en ziet nu een probleem ontstaan nu ze met 

pensioen gaat: “Zijn ze nu al een huis voor je aan het bouwen? Waar ga je dan wonen?” 

 

JARIGEN!! 
 

 

Binnenkort zijn jarig: 

1 juli Mila, groep 1 

2 juli Alix, groep 2 

2 juli Gijs, groep 4 

3 juli Sam, groep 1 

3 juli Eva, peutergroep 

3 juli Nadine, groep 2 

4 juli Silke, groep 1 

6 juli Arianna, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Jessie in groep 1. 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Afscheid  

Morgen nemen juf Annemarie en juf Rita afscheid van ons: zij gaan met pensioen! 

Juf Annemarie is op dit moment één van de leerkrachten van groep ½ A en juf Rita is onze 

intern begeleider. Beiden al lange tijd werkzaam in het onderwijs! 

Juf Rita wilde u graag zelf even schrijven: 

 

Met prepensioen 

Na vele jaren Tabijn mocht ik mijn laatste jaren werken op de school van uw kinderen én ik 

heb ervan genoten. 

Het was altijd mijn wens iets toe te voegen aan deze wereld, hoe bescheiden ook.  

Waar kun je dat beter doen dan op Het Mozaïek, waar ieder kind een kans krijgt. 

Op Het Mozaïek zijn we het gewend ons samen verantwoordelijk te voelen voor de kinderen. 

In mijn werk als intern begeleider heb ik dus nooit alleen gestaan. 



Het was mooi om samen met de kinderen, de collega’s en niet te vergeten de ouders te zoeken 

naar wat goed en nodig is. Dat is lang niet altijd makkelijk, maar samen zijn we er altijd 

uitgekomen. Met veel vertrouwen geef ik het stokje door, het is goed zo. 

 

Heel veel dank voor de afgelopen jaren. 

Rita de Dijcker (intern begeleider) 

 

Groepsindeling 

De indeling van de kleutergroepen en de groepen 3 is met de betreffende ouders 

gecommuniceerd via Social Schools. 

 

Lezen in de vakantie 

Het is erg belangrijk dat kinderen blijven lezen in de zomervakantie. En wat is er nu fijner dan 

lekker op je luchtbedje aan een zwembad, of in je tentje terwijl het regent, of liggend in het 

gras in het zonnetje, weg te dromen in je boek? 

De bibliotheek heeft een leuke actie voor de zomer: Boek een Trip! Met de online 

bibliotheek-app: zie 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_n

p:Scholencommunicatie_ex1:Email_c:eml_sc:emlc  

Nog een leuke tip voor de zomervakantie: http://www.deleukstekinderboeken.nl/  
 

Vakantie-fotowedstrijd 

Sinds drie jaar houden we jaarlijks in de zomervakantie een fotowedstrijd. Bijvoorbeeld een 

foto van je leukste leesplek op vakantie, een foto met ‘spelen-met-perspectief’ e.d. 

Dit jaar houden we de wedstrijd: maak een foto van het meest bijzondere insect (als het kan 

en veilig is een foto van jezelf met het insect!) dat je deze vakantie tegenkomt.  

We wensen jullie heel veel plezier en succes ;-)  

 

Aanmelden onderwijs 

Is uw peuter bijna 4 jaar en blijft hij/zij gezellig bij ons op Het Mozaïek? Dan zijn we heel 

blij! Denkt u dan wel aan het aanmelden van uw kind? Helaas is de wetgeving nog niet 

aangepast voor kindcentra en moet de inschrijving nog apart plaatsvinden.  

Inschrijfformulieren kunt u vinden op onze website https://mozaiek.tabijn.nl/  

 

Informatie/wijzigingen opvang 

Wilt u voor uw kind opvang aanvragen (VSO/BSO/Peuteropvang), dan kunt u dit doen via 

onze website https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/ 

Wilt u iets wijzigen in de opvang van uw kind(eren), extra opvangdagen inplannen e.d., dan 

kunt u dit doen in het ouderportaal van KidsKonnect. Indien u uw kind minimaal 48 uur van 

tevoren afmeldt, wordt dit omgezet in ruiltegoed. Ruiltegoed kan worden ingezet vanaf de dag 

dat de originele opvang zou plaatsvinden tot 3 maanden daarna (mag dan ook voor 

bijvoorbeeld VSO). Voor vragen over facturen/ inschrijvingen e.d. kunt u mailen naar 

planning.opvang@tabijn.nl  

Let op: sommige berichten kunnen bij u in de spam terechtkomen!  

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

- Kettinkje met ‘parel’ 

- Sleutelhanger met twee sleutels en een label  

met de tekst: M & M 30-11-2015 
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