
  

  
 

3 juli 2019 
 

AGENDA 
 

  4 juli    Doordraaimiddag: bij de volgende groep kijken 

  5 juli    Activiteitenmiddag 

  8 juli    Musical groep 8 voor de onderbouwgroepen 

  9 juli    Musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen 

  9 juli    ’s Avonds afscheidsmusical groep 8 

10 juli    Rapporten mee 

10 juli    Groep 8 neemt afscheid van alle leerlingen en de school 

12 juli    Margedag: alle onderwijsgroepen zijn al vrij  

15 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 

26 augustus   Eerste schooldag na de zomervakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

 Er afgelopen donderdag studiedag is geweest 

 De leerkrachten toen alle toetsen van het leerlingvolgsysteem hebben geanalyseerd 

 Er mooie resultaten zijn geboekt 

 We natuurlijk héél trots zijn op alle leerlingen en de leerkrachten! 

 We tevreden de zomervakantie kunnen ingaan! 

 De activiteitenmiddag van vorige week vrijdag is verschoven naar 5 juli 

 De groepen 5, 6 en 7 dan lekker gaan zwemmen 

 Ouders/verzorgers van deze leerlingen helaas weer een formulier moeten invullen 

 We begrijpen dat dit vervelend is 

 Maar het gelukkig voor een goed doel is (de veiligheid) 

 Door een ongeval van de opperkabouter de Kabouterkringloop helaas niet is doorgegaan 

 We het heel jammer vinden dat het weer afgelast werd  

 We het nu maar doorschuiven naar volgend schooljaar 

 Gisteren de groepen 5, 6, 7 en 8 sportdag hadden 

 Deze sportieve gebeurtenis in en rond het zwembad plaatsvond 

 Het een hele gezellige en sportieve dag was!! 

 We alle ouders/verzorgers willen bedanken voor hun hulp! 

 Het vandaag meesters- en juffendag dag is 

 Alle juffen en meesters dan hun verjaardagen vieren 

 Er leuke optredens zijn op het grasveld voor de school 

 We hiermee starten rond 11 uur 

 U natuurlijk van harte welkom bent om te komen kijken 

 We een hele gezellige dag hebben tot nu toe! 

 De leerkrachten ontzettend verwend zijn met prachtige tekeningen, knutsels en nog meer! 

 Volgende week maandag- en dinsdagmiddag de musical wordt opgevoerd 

 Maandagmiddag voor de groepen 1 t/m 5 en dinsdag voor de groepen 6 en 7 en oud-

leerlingen van onze school 

 Dinsdagavond de échte afscheidsavond is 

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


 Dit heeeel spannend is voor groep 8 

 Zij op woensdagmorgen afscheid nemen van de andere kinderen 

 U allen op donderdagmiddag om 14.30 uur afscheid kunt nemen van meester Peter en juf 

Ilja  

 Volgende week woensdag de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar wordt verspreid! 

 

KINDERPRAAT 
- Leerling van groep 3 in de gymzaal: “Juf, er zit poedersuiker op de touwen!” (magnesium-

poeder). 

- Tijdens de overblijf zegt juf tegen een leerling die naar de kapper is geweest: ‘Hé, waar 

zijn je haren?’ Leerling: ‘Die heb ik afgezegd!’ 

- In de zandbak krijgt een kind zand in het haar en roept naar juf: ‘Juf, ik heb zand in mijn 

hoofd!’ 

- Juf Deborah hoort twee leerlingen van de BSO met elkaar praten: “Wat is juf Nicole nou 

eigenlijk?” Reactie: “Zij is de baas van juf Helene”.  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

3 juli Nadine, peutergroep 

3 juli Sam, peutergroep 

4 juli Silke, peutergroep 

6 juli Arianna, groep 6 

9 juli Esther, groep 1 

9 juli Jurre, groep 5 

9 juli Emma, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Alix in groep 1 en Nadine in groep 1. 

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

 

NB: Sommige kleuters die nu 4 jaar zijn geworden komen na de zomervakantie voor het 

“echie” op school. Wij wensen hen ook na de vakantie hartelijk welkom!  

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
- Doordraaimiddag: 

Morgenmiddag zullen de groepen 3 t/m 7 ‘doordraaien’ naar hun nieuwe lokaal en 

leerkracht. Zo weten ze al in welk lokaal ze komen en hoe hun nieuwe juf/meester eruit 

ziet! De groepen 1, 2 en 3 hebben dit gisterochtend al gedaan en vonden dat spannend 

maar ook heel leuk! 

-    OPROEP: 

     Nog één week kunt u in de hal bij de hoofdingang uw oude mobieltjes inleveren voor  

     Stichting de Opkikker. En er kunnen er nog véél meer bij! Dus duik in de lades van de  

     buffetkast waar alles ‘even in wordt opgeborgen’ en breng de oude mobieltjes naar school! 

 

 

 



- Welkom terug! 

Om alvast te noteren: de eerste schooldag, 26 augustus, wordt iedereen om half negen bij 

de hoofdingang aan de Museumweg verwacht voor een feestelijke opening van het nieuwe 

jaar!  

Nadat de kinderen naar de groepen zijn gebracht, bent u van harte welkom in de zaal voor 

een kop koffie of thee, zodat u weer even met elkaar bij kunt praten over alle vakantie-

perikelen.  

-   Bedankt! 

    Via deze weg willen we nog de groente-en fruitkoopman van de markt op donderdag  

    bedanken voor zijn donatie voor het Arkelterras! De wandelaars hebben genoten van de  

    fruitspiesjes!! Nogmaals hartelijk dank! 

 

 

OPROEP: INLADEN OUD MEUBILAIR 
 

In de zomervakantie krijgen we nieuwe sets meubilair voor de leerlingen van de 

onderwijsgroepen. Het oude meubilair wordt geschonken aan stichting MissIQ! Daarom is er 

voor zaterdag 13 juli hulp nodig voor het inladen van de tafels, stoelen en kasten. We zijn 

hiervoor op zoek naar ongeveer 8 volwassenen om te komen helpen. Verdere informatie volgt 

z.s.m. per mail. Opgeven via j.goedbloed@tabijn.nl   

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

 

VAKANTIE-LEESWEDSTRIJD 
 

Lezen is leuk en belangrijk! 

Daarom gaan we in de zomervakantie een leeswedstrijd organiseren!! Want ook tijdens de 

vakantie is het belangrijk én heel fijn om te blijven lezen! 

 

Hoe werkt de wedstrijd? 

Maak een foto van jezelf, terwijl je aan het lezen bent- op een leuke, of spannende, of mooie, 

of relaxte, of actieve, of bijzondere plek. 

Mail de foto naar mozaiek@tabijn.nl . 

Na de zomervakantie wordt de winnaar bekend gemaakt! 

>>>>> let op: de foto’s worden op Social Schools geplaatst.  

Door inzending van de foto gaan wij ervan uit dat u hier toestemming voor geeft! 
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GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Blijven liggen bij de BSO: 

- Roze haarband 

- Zonnebril 

- Stafje met ster 

- Roze konijn-klaparmband 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

  

Helden van de 

week: 

Familie Hartholt! 

 

HELD VAN DE WEEK is: 

Familie Hartholt  
Omdat zij de gordijnen in de zaal 

hebben gerepareerd!! 


