
  

  
 

13 februari 2019 
 

AGENDA 
 

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, vanaf groep 5 samen met de 

leerlingen 

26 februari   Voorstelling Theater Stuiter voor alle groepen 

26 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

27 februari   Luizencontrole 

  1 maart   Techniekochtend voor groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij 

   4 maart   Judolessen  

   4 maart   Deze week verkeerslessen 

   5 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  7 en 8 maart   Tweedaagse directeuren van Tabijn 

11 maart   Start projectweken 

11 maart   Judolessen 

12 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

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….. 
 

 Gisteren de onderwijsgroepen geweldige gastlessen over de uil hebben gehad 

 De kinderen ook een heus certificaat hebben verdiend 

 De kinderen veel hebben geleerd over de uil! 

 Deze week de adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 zijn gestart 

 We hopen dat ze allemaal een hele fijn school voor Voortgezet Onderwijs gaan vinden 

 Het heel belangrijk is om meer dan één school te bezoeken met de open dagen 

 Maandag de eerste judo-gastlessen hebben plaatsgevonden 

 De kinderen het heel leuk vinden om écht judoles te krijgen! 

 Vandaag de rapporten meegegeven worden 

 Sommige leerlingen het rapport niet in een officieel mapje ontvangen 

 Dit is omdat er nieuwe mapjes gedrukt worden 

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


 Deze helaas niet op tijd klaar waren 

 De tijdelijke mapjes bij het volgend rapport natuurlijk vervangen worden! 

 Aanstaande vrijdag studiedag is 

 De leerkrachten dan hard aan het werk gaan om de toetsen te analyseren en eventuele 

interventies te plannen 

 De maandag na de voorjaarsvakantie ook een studiedag is 

 De leerkrachten dan veel leren over eigenaarschap bij leerlingen 

 Na de vakantie de luizenmoeders weer controle houden 

 Het fijn is als de kinderen die woensdag weinig gel in het haar hebben en liever geen 

ingewikkelde haarcreaties 

 Juf Helene gisteren is geslaagd voor de studie ontwikkeltraject directeur IKC 

 Ze hier heel blij mee is! 

 We iedereen een heel fijne voorjaarsvakantie wensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Kleuter: “De voeten van de baby in mijn mama's buik zijn 8 meter”. (Hier werd een leuk 

lesje ‘meten’ aan vastgeplakt) 

- Kleuter: “Ik heb al twee bekers opengemaakt. Nu heb ik geen kracht meer voor mijn eigen 

beker!” 

- Kleuter: “Juf, ik heb een korte mouwen-gymbroek!” 

- In de peutergroep heeft een juf nagellak met glitters op. Peuter: “juf, jij hebt dezelfde 

nagellak als mijn vader!’ 

- Leerling wordt na de krokusvakantie geopereerd aan zijn oren en moet naar het 

opnameplein in het ziekenhuis. “Ik word geopereerd na de krokus en ga nu naar de narcis!” 

(anesthesist)  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

14 februari Nathan, groep 3 

16 februari Kim, groep 7 

16 februari Bonne, groep 8 

18 februari Ditte, groep 4 

18 februari Aylien, groep 6 

19 februari Sophie, groep 7 

20 februari Evi, groep 1 

26 februari Tjeerd, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Vloerkleden: 

Voor de bouwhoek van groep1/2 C worden nette en vrolijke vloerkleden gezocht, zodat de 

kinderen lekker op de grond kunnen zitten bij het bouwen. 

- Nieuwe stagiaires: 

We zijn blij om te kunnen melden dat er nieuwe stagiaires bij ons op school zijn én 

sommige ‘oude’ stagiaires zijn gebleven. 

Gr.1/2 A: Froukje Zuidema (Ipabo) 

Gr.1/2 B: Genevieve van Esch (Focus) 

Gr. 5: Jurre Asma (Horizon, onderwijsassistent), op donderdag en vrijdag 



Gr. 5: Romy Driesse (Ipabo) op maandag 

Gr. 6: Tessa Adams (PWI, ROC) 

Gr. 7: Suzanne van Eunen (Ipabo) op maandag 

Gr. 7 Joey van Vliet (Horizon, onderwijsassistent), donderdag en vrijdag 

We wensen jullie een leuke tijd toe bij ons op Het Mozaïek! 

- Schoolbibliotheek:  

Voor de vrijdagochtend op de even weken, van 11.40 – 12.10 uur zoekt de biebcommissie 

graag twee nieuwe vrijwilligers! Opgeven kan via arkel@tabijn.nl  

- Vandaag, 13 februari, worden om 14.00 uur de 10-minutengesprekken op Social Schools 

opengezet. U ontvangt via Social School de uitnodiging daarvan per mail. Mocht u geen 

mail ontvangen hebben, wilt u dat dan melden aan de leerkracht van uw kind(eren)?  

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Beste ouders, 

 

Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen. 

Ik ben Judith Groot, Jeugd en Gezinscoach bij het CJG, Centrum voor 

Jeugd en Gezin in Langedijk. Ik ben al een aantal jaar verbonden aan 

het CJG in Langedijk en bekend met de peuterspeelzalen, kinderopvang 

en scholen in de gemeente.  

 

Vanaf 14 februari ben ik ook elke week een aantal uur op Het Mozaïek 

aanwezig. Ik ben er in de eerste plaats voor ouders. Ook praat ik, met toestemming van 

ouders, met kinderen en denk mee over wat kinderen en/of gezinnen nodig hebben als het 

even niet zo lekker loopt.  

 

Elke ouder heeft wel eens opvoed- of andere vragen rond of over zijn kind. Ik zou mee 

kunnen denken over een oplossing of een eventuele aanpak. Ook kan ik u informeren over 

wat andere partijen in CJG kunnen bieden.  

Belangrijk is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Ik deel alleen informatie met de 

leerkrachten of anderen na toestemming van u. 

 

Ik ben vanaf 14 februari op de maandag- of de donderdagmiddag van 13.30u tot 15.30u 

aanwezig op Het Mozaïek. U bent dan welkom om binnen te lopen.  

Ook kunt u een afspraak maken via de intern begeleider/directie of u kunt mij bellen of 

mailen om een afspraak te maken. Mijn telefoonnummer is 06-22856754, mijn mailadres 

j.groot@gemeentelangedijk.nl. 

 

Wie weet tot ziens,       

 

Groet, Judith Groot 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beste ouders, 

 

Hierbij wil ik mij voorstellen aan degenen die mij nog niet kennen.  

Ik ben Jacqueline Laan, Jeugdverpleegkundige bij de GGD Hollands 

Noorden.  

Afgelopen 15 jaar ben ik werkzaam geweest als 

Jeugdverpleegkundige op het Consultatiebureau voor kinderen van 0 

tot 4 jaar uit Broek op Langedijk en Sint Pancras. Bij de meeste 

ouders ben ik bekend vanaf het eerste huisbezoek toen uw baby 2 

mailto:arkel@tabijn.nl


weken oud was. De eerste 4 levensjaren van uw kind heeft u mij op het consultatiebureau 

gezien. 

 

Vanaf januari 2019 ben ik ook de Schoolverpleegkundige van 0 tot 12 jaar op o.a. Het 

Mozaïek. Deze uitbreiding is een landelijke ontwikkeling. Wij kennen de gezinnen, ouders en 

kinderen al en praten met het periodieke onderzoek tussen 10-11 jaar verder waar we 

gebleven waren. De ervaring leert dat ouders sneller en makkelijker met hun vragen en 

onzekerheden durven komen. 

Groeten, Jacqueline Laan 

 

HANDBALTOERNOOI 
 

Lacom ’91 Scholenhandbal toernooi 2019 (ingezonden stuk) 

 

Vorig jaar was het een schitterende dag met een grote deelname van alle 10 de basisscholen in 

de gemeente Langedijk. Meer dan 300 kinderen maakten er met z’n allen een mooie, 

sportieve dag van.Vooral het plezier straalde er vanaf! 

Traditioneel organiseert handbalvereniging Lacom ’91 op Paaszaterdag het Scholenhandbal 

toernooi voor de gemeente Langedijk. Op Paaszaterdag wordt er niet gevoetbald, dus kan 

iedereen meedoen! 

Dit jaar wordt het Scholenhandbal toernooi georganiseerd op (Paas)zaterdag 20 april. 

In de ochtend beginnen de groepen 3 en 4 als eerste. We starten met een korte training (1 uur). 

Er wordt veel geoefend met de bal en de eenvoudige regels worden uitgelegd. De training 

wordt gegeven door ervaren handbalspecialisten. Zij zorgen ervoor dat iedereen lekker mee 

kan doen. Na de training worden er wedstrijdjes gespeeld. 

Hierna komen de groepen 5 en 6 aan de beurt. 

Voor de groepen 5 en 6 is er geen training op de dag zelf. Dit is gedaan zodat er meer tijd 

over blijft voor de wedstrijden. 

Lacom ’91 organiseert wel voorafgaande aan het toernooi ‘open’ trainingen. Teams van de 

scholen kunnen hieraan deelnemen voor een goede voorbereiding op het toernooi. 

Data van deze trainingen volgen binnenkort. 

Groepen 3 en 4, en de groepen 5 en 6, spelen op een klein veld. Dit maakt het spel vele malen 

leuker en dynamischer voor kinderen van deze leeftijd. 

De teams bestaan uit minimaal 5 (4 spelers en 1 keeper) en maximaal 7 kinderen 

’s Middags wordt er gespeeld om een plek voor het Noord-Holland-Noord-kampioenschap 

door de groepen 7 en 8. Hier bestaat een team uit minimaal 7 (6 spelers en 1 keeper) kinderen. 

Wil je meedoen? Zorg dan dat je een team hebt samengesteld (ook een reservespeler) en een 

trainer/coach hebt, die ook 20 april aanwezig kan zijn om je team te coachen. Geef je team en 

de naam van de trainer/coach op bij juf Alie (groep 5). Uiterlijk 1 maart opgeven. 

Via deze link meer info over de speelwijze en spelregels van de F-jeugd (groep 3 t/m 6) 

en de D-jeugd (groep 7 en 8) 

http://www.handbal.nl/jeugd/f-jeugd/  

https://www.handbal.nl/userfiles/Jeugdhandbal/promotie/Leaflet-A4-Jeugdhandbal-regels_D-

Jeugd.pdf  

Handbalvereniging Lacom ’91: Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKnp-7qrjgAhUFZlAKHXajB0AQjRx6BAgBEAU&url=http://gratis-kleurplaten.com/handbal-kleurplaten.html&psig=AOvVaw2lPVA1qwK5n9pyRD5aKSb0&ust=1550134288855067


 

 

 

 

 

 

 

 


