
  

 
 

1 juni 2022 
 

AGENDA 
 

   1 juni   Groepen 3 en 4 schoolreisje 

   1 juni   Groep 8 project Veilig Puberen 

   1 juni   Schoolzwemkampioenschappen  

   3 juni   Groepen 5 t/m 8 techniekochtend 

   6 juni   Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum gesloten 

   7 juni   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

   7 t/m 10 juni              Avondvierdaagse 

   9 juni   Muziek Inspiratielessen 

13 juni    Start toetsweken 

14 juni    Groepen 7 en 8 gastles Zeebenen in de klas 

16 juni    Voorstellingen Matthijs Vlaardingerbroek 

19 juni    Vaderdag 

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 woensdag de leerlingen van de groepen 3 en 4 techniekochtend hadden 

• Er gelukkig veel hulp was van ouders en grootouders 

• We altijd heel erg blij zijn dat er zoveel hulp wordt aangeboden 

• We hierdoor de activiteiten kunnen aanbieden die ook zo belangrijk zijn voor de 

ontwikkeling van de kinderen! 

• Afgelopen maandag de groepen 5, 6 en 7 op schoolreisje zijn geweest 



• Zij een geweldige dag in Duinrell hebben meegemaakt 

• Juf Helene persoonlijk bedankt werd door een leerling, die trots en dankbaar was dat juf 

Helene voor al die kinderen het schoolreisje had betaald       

• Er een aantal juffen is die dol zijn op de draaimolen… 

• Ze er bijna doorgedraaid van werden! 

• Gisteren groepen 5 en 6 op excursie naar de Groot en Slot zijn geweest 

• Zij daar veel hebben geleerd over uien en bijenkasten 

• Vandaag groepen 3 en 4 op schoolreisje naar het Land van Fluwel zijn 

• We hen allemaal een geweldig leuke dag wensen 

• We ook hopen dat het lekker droog blijft 

• Vandaag groep 8 wederom een gastles over Veilig Puberen krijgt 

• Vanmiddag de schoolzwemkampioenschappen plaatsvinden 

• U onze zwemmers natuurlijk kan komen aanmoedigen! 

• De wedstijden om 15.00 uur beginnen bij zwembad de Bever in Sint Pancras 

• Er onder andere twee teams meedoen 

• We de zwemmers van Het Mozaïek heel veel succes wensen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

2 juni Gijs, groep 6 

2 juni Evy, groep 7 

2 juni Thijmen, groep 8 

2 juni Leon, groep 8 

3 juni Ezra, groep 1 

3 juni Fabian, groep 1 

3 juni Milan, groep 4 

7 juni Sanne, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

KINDERPRAAT 
 

- In de schoolreisjesbus vraagt de chauffeur de leerlingen te raden hoe hij heet, “Het begint 

met een S”. 

Een leerling roept: “chauffeur!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

KCR (Kindcentrum) vergadering, kort verslag 

Afgelopen KCR was een echte brainstormavond die in het teken stond van 2 onderwerpen: 

beleid meer- en hoogbegaafden en sociaal en emotionele ontwikkeling. Allereerst 

presenteerde Lineke het beleid rondom meer- en hoogbegaafden dat in ontwikkeling is. Het 

huidige aanbod lijkt o.a. niet altijd aan te sluiten bij de meer oudere kinderen. Door de 

opleiding die Lineke en Mirjam volgen, zijn ze tot nieuwe inzichten gekomen, die ze graag 

willen toepassen en verwerken in beleid. Aan de hand van de verschillende definities van 

meer- en hoogbegaafdheid, bestaande modellen mbt hoogbegaafdheid en benodigde 

vakoverstijgende vaardigheden om te ‘leren leren’ e.d., zullen zij kaders stellen voor wie het 

extra aanbod zal krijgen en wat er aangeboden zal gaan worden. Tijdens en na de presentatie 

was er tijd voor vragen en opmerkingen. Alles bij elkaar interessant en een mooi plan dat zij 

eind van het kalenderjaar hopen afgerond te hebben.  



Vervolgens was er aandacht voor de sociaal en emotionele ontwikkeling. Voorafgaand aan de 

brainstorm werd een padlet ingevuld met vragen zoals wat we onder sociaal en emotionele 

ontwikkeling verstaan, wat we de belangrijkste vaardigheden hierin vinden, wel of niet een 

methode gebruikt moet worden om deze ontwikkeling te stimuleren en wat de rol van de 

leerkracht zou moeten zijn. Het was duidelijk dat ieder dit een belangrijk aandachtspunt vindt, 

zeker na corona-tijd. Daarbij leverde deze input mooie gesprekken op, waarbij vooral 

gesignaleerd werd dat het morele (normen en waarden) eigenlijk ontbreekt in verschillende 

definities van sociaal en emotionele vorming en dat het bij ‘sociaal-emotioneel’ vaak meer 

gaat over het ‘sociale’ dan het ‘emotionele’. Loskoppelen zou misschien goed zijn om de 

aandacht voor het emotionele niet te vergeten. Tot slot werden voors en tegens benoemd voor 

het gebruiken van een methode voor het ontwikkelen en meten van sociaal emotionele 

vaardigheden. Een mooi proces met vele afwegingen en dat ook weer een vervolg krijgt. 

 

 

GEZOCHT (INGEZONDEN OPROEP) 
 

Myrthe Renting, eindredacteur van het jeugdprogramma 'Enkeltje Verweggistan’ (te zien op 

Zapp/EO), is op zoek naar gezinnen die dit jaar gaan emigreren en hun avontuur graag willen 

delen met andere kinderen en ouders!  

In Enkeltje Verweggistan volgen ze gezinnen met kinderen (tussen de 9 - 14 jaar oud) die 

verhuizen naar het buitenland. Hoe is het als je ouders je vertellen dat je gaat verhuizen naar 

een ander land? Presentatrice Anne-Mar komt langs om te kijken hoe dat gaat. Ze kijken mee 

bij het afscheid op school of de sportclub, helpen mee met inpakken en komen ook langs in 

het nieuwe land. Hoe is de school daar? En het eten? En de taal en cultuur? Natuurlijk leuk 

voor andere kinderen en de achterblijvende klasgenoten om te zien hoe het daar is. 

Gezinnen mogen geheel vrijblijvend contact met hen zoeken als ze meer informatie willen 

over het programma. Dat kan via myrthe.renting@tuvalu.nl of ze mogen zich aanmelden via 

https://pages.inthepicture.com/enkeltjeverweggistan 

 

https://pages.inthepicture.com/enkeltjeverweggistan

