
  

 
 

15 juni 2022 
 

AGENDA 
 

16 juni    Voorstellingen Matthijs Vlaardingerbroek 

19 juni    Vaderdag 

20 juni    Groep 4 naar Atelier 6, gemeenteproject 

21 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

23 juni    Muziek Inspiratielessen 

24 juni    Bezoek schrijfster Janneke Schotveld 

27 juni    Studiedag onderwijsgroepen, opvang open 

28 juni    Tabijn-muziek-event School op Stelten 

29 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

29 juni    Nationale Modderdag, groepen 5 en 6 naar BroekerVeiling 

  1 juli    Leerlingenraadvergadering 

  5 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  6 juli    Sportdag groepen 3 en 4 

  7 juli    ‘Doordraaimiddag’(kijken in de volgende groep) 

  8 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

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

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

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 

13 juli    De school neemt afscheid van groep 8 

13 juli    Rapporten mee 

14 juli    Muziek Inspiratielessen 

15 juli    Peuters uitjesdag 

15 juli    Margedag: onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 

29 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week de Avondvierdaagse is geweest 

• Het beregezellige dagen zijn geweest! 

• Vrijdag de laatste dag was, met een feestelijk onthaal! 

• We de hulpouders Carina, Esther, Renate, Wendy, Geerke, Frank, William, Maarten en 

meester Roy, juf Christine, juf Kasja, juf Frouke en juf Laura hartelijk willen bedanken!! 

• Zij iedere avond voor wat te drinken en lekkers zorgden voor de leerlingen en de 

begeleiders! 

• Deze week de toetsweken zijn gestart 

• Dit betekent dat de leerlingen vanaf groep 3 t/m 6 toetsen maken vanuit het 

leerlingvolgsysteem 

• Deze toetsen zijn bedoeld om de voortgang in beeld te brengen en de uitslagen datgene wat 

de leerkracht in de klas ziet, horen te bevestigen. 

• Geen enkele leerling zich (gelukkig) in een strakke rechte lijn ontwikkelt! 

• Gisteren de groepen 7 en 8 een gastles hadden ‘Zeebenen in de klas’ 



• Hierbij zeevarenden (kapiteins, stuurmannen, machinisten, werktuigkundigen, loodsen) in 

de groepen 7 en 8 van het Nederlandse basisonderwijs enthousiast kwamen vertellen over 

hun beroep op zee! 

• Deze gastles in het waterrijke Langedijk voor veel animo zorgde!  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

15 juni Finn, groep 3 

15 juni Tijn, groep 3 

15 juni Naomi, groep 8 

19 juni Izaque, groep 2 

19 juni Emily, groep 4 

20 juni Maes, groep 3 

20 juni Dafne, peutergroep 

21 juni Levi, groep 5 

22 juni Timo, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Lucien in groep 1 

Quinn in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 
 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling van groep 3 komt juf Rianne van groep 4 in de gang tegen en zegt: “Hee, jij 

bent juf 4!”  

- Bij de kleuters wordt er gepraat over verzekering (verkering) en hoe je verkering kunt 

krijgen. Kleuter: “ Je moet gewoon gaan wandelen in het park en dan kijken welke 

vrouwen geen ring dragen, die kun je vragen”. 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Goed nieuws! 

We zijn heel blij te kunnen melden dat we een nieuwe intern begeleider hebben om meester 

Joost op te volgen, namelijk juf Marchien! 

Juf Marchien heeft al vele kinderen bij ons begeleid en heeft ervaring als intern begeleider. 

Zij zal samen met juf Romy (die een dag zal werken in de functie van dyslexiespecialist, anti-

pestcoördinator en schoolpsycholoog) en meester Joost (die een dag zal werken in zijn functie 

als teamleider gr. 3-8 en leerspecialist) de zorg van de school op zich nemen. Binnenkort 

verdelen zij de taken en zullen wij met u communiceren met wie u waarvoor contact kunt 

opnemen. Bij twijfel sowieso altijd met juf Marchien, zij zal er zijn op de maandag en 

woensdag (na de zomervakantie). 

In deze Nieuwsbrief stelt juf Marchien zich ook even voor! 

Juf Marchien, we wensen u een ongelofelijk fijne tijd toe bij ons op Het Mozaïek! 



 

 

 

Even voorstellen… 

Beste ouders/verzorgers en kinderen van het Mozaïek, 

 

Er is mij gevraagd om mijzelf even voor te stellen in de nieuwsbrief, dus bij deze       

Mijn naam is Marchien Bakker en per volgend schooljaar zal ik als intern begeleider starten 

op het Mozaïek en daar heb ik natuurlijk heel veel zin in! Sommige kinderen en ouders 

kennen mij al omdat ik al enige jaren kinderen heb begeleid op school. Het Mozaïek heeft mij 

gevraagd of ik interesse had in de baan als intern begeleider, het werk van een intern 

begeleider vind ik heel mooi en divers en dan op zo’n leuke school…Ik heb daarom 

volmondig “ja” gezegd. 

Hieronder zal ik kort wat over mijzelf vertellen, maar schroom vooral niet om in het nieuwe 

schooljaar even bij mij binnen te lopen om kennis te maken. Op mijn werkdagen (maandag en 

woensdag) staat de deur altijd open. 

“Het onderwijs is het mooiste vak dat er is!”, zeg ik altijd. Na heel wat jaren werkzaam te zijn 

in het onderwijs, zeg ik dat nog steeds met volle overtuiging. In de afgelopen 30 jaar heb ik 

het meest voor de klas gestaan, in alle groepen van de basisschool. Dat heb ik met 

ongelooflijk veel plezier gedaan, maar toch vond ik het, na 26 jaar, tijd voor een nieuwe 

uitdaging. De afgelopen jaren heb ik daarom niet meer voor de klas gestaan, maar heb ik op 

verschillende scholen en bij mij thuis veel kinderen begeleid met rekenen, lezen, spelling en 

werkhouding. Deze baan combineerde ik met een baan als intern begeleider op De Bonte Mol 

in Schermerhorn. Dat laatste blijf ik in het nieuwe schooljaar nog doen. 

Ik heb er zin in en kijk er naar uit om de kinderen en de ouders van Het Mozaïek nog  beter te 

leren kennen. Voor binnenkort een hele goede vakantie gewenst en tot in het nieuwe 

schooljaar. 

 

Hartelijke groet, 

Marchien Bakker 

 

Afscheid  

Dit jaar heeft meester Roy vanuit zijn zij-instromerstraject bij ons stage 

gelopen en gewerkt in groep 4. We zijn blij dat meester Roy bij ons was, 

want hij bracht veel vrolijkheid en muzikaliteit met zich mee en het was fijn 

dat de klas een paar dagen in de week twee leerkrachten had! 

Na de zomer start meester Roy op de Paulusburcht in Castricum. 

Meester Roy zal natuurlijk op gepaste afscheid nemen van het team, ouders 

en de kinderen! 

We wensen meester Roy veel plezier op de Paulusburcht! 
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