
  

 
 

3 maart 2021 
 

AGENDA 
 

  3 maart   De techniekochtend groepen 3 en 4, is verplaatst naar 17/3 

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

17 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

19 maart   Pannenkoekdag, groep 6 

23 maart   Afsluiting projectweken 

24 maart   De Grote Rekendag 

26 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

27 maart   Première A Farmers Story (zie verderop in de Nieuwsbrief) 

29 maart   Start Entreetoets groep 7 

30 maart   Theoretisch verkeersexamen groep 7 

  1 april   Paasviering 

  2 april   Goede Vrijdag, hele kindcentrum gesloten 

  5 april   Tweede Paasdag, hele kindcentrum gesloten 

13 april   Groep 7 dansworkshop  

14 april   Groep 5 dansworkshop  

23 april   Koningsspelen 

23 april   Meesters- en juffendag 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  9 mei    Moederdag 

 

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

 

WIST U DAT….. 
 

• We een heerlijke, warme en echte Voorjaarsvakantie hebben gehad! 

• We hopen dat u ook allen hebt genoten van het heerlijke weer 

• Veel kinderen denken dat het al zomer is 

• Ze nu graag ‘met zonder jas naar buiten willen’ 

• Het helaas kouder is dan ze denken…. 

• De projectweken zijn begonnen 

• Het thema ‘Toekomst’ is 

• Bij de kleutergroepen ‘Beroepen: wat wil je later worden?’ centraal staat 

• In groep 3 ‘Bouwen/mijn droomhuis in de toekomst’ als pijler is genomen 

• In groep 4 de kinderen ‘Kijken in de ruimte’ en wat we misschien nog aan leuke planeten 

gaan ontdekken in de toekomst 

• Groep 5 de politiek ingaat: ‘De regering van de toekomst (zijn wij!)!’ 

• Er misschien in de groep wel een toekomstige lijsttrekker of premier zit!  

• In groep 6 gewerkt wordt rondom ‘Vervoersmiddelen in de toekomst’ 

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


• Groep 7 gaat bedenken hoe hun leven eruit ziet als zij ‘Zo oud zijn als hun opa en oma’ 

• En de leerlingen van groep 8 een prachtige toekomstdroom hebben over ‘Vrede in de 

toekomst’ 

• We nog nadenken over een creatieve afsluiting, nu we geen ouders mogen ontvangen 

• De techniekochtend van de groepen 3 en 4 die vandaag zou zijn, is verplaatst naar 17 maart 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling van 7 jaar zegt: “Vroeger, toen ik klein was….” “Ja, maar je bent nu toch ook 

nog jong?” zegt juf. Reactie: “Ja, maar toen ik 5 jaar was!” 
- Bij de kleuters wordt er gewerkt rondom beroepen in de toekomst. Een kleuter vertelt wat 

hij later graag wil worden: ‘dinosaurusbottenopzoeker!’  

-  

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

3 maart Jeroen, groep 5 

4 maart Merijn, groep 3 

7 maart Manoah, peutergroep 

7 maart Roos, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Julia, groep 1 

Sofie, groep 1 

Jolijn, groep 5 

Femke (Fem), groep 5 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Aanvragen Peuteropvang, BSO en VSO 

Tegenwoordig kunt u ‘normale opvang’ aanvragen via een link op de website: 

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

Er is weer plaats bij de peuteropvang, met name op de maandag! Dus meld uw peuter snel aan 

via bovenstaande link! 

 

Film a Farmers Story  

Een groep leerlingen van ons kindcentrum heeft 

meegewerkt aan de film ‘A Farmers Story’, bij WDO-

movies (net als ‘Het Amulet’!). Omdat de officiële 

première in de VUE door corona nog even op zich laat 

wachten, is de film al op YouTube in première gegaan. 

U kunt onze sterren op het witte doek bekijken via: 

https://www.youtube.com/watch?v=XmnRHWtCLn8  

De moeite waard om te kijken!!! (kijkwijzer vanaf 

ongeveer groep 5/6) 

 

 

https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/
https://www.youtube.com/watch?v=XmnRHWtCLn8


 

Bent u verhuisd? Gaat u verhuizen? 

Denkt u er dan aan om ons te informeren zodat wij het adres kunnen aanpassen in onze 

administratie? U kunt het nieuwe adres mailen naar mozaiek@tabijn.nl of zelf aanpassen in 

Social Schools. Alvast bedankt! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

- Een gele Dopper fles 

- Een sok (we hebben de sok maar even gewassen;) 
 

 

 

 

 

 

Het is bijna niet meer voor te stellen: maar 

anderhalve week geleden werd deze mooie 

sneeuwpop voor het raam gezet bij groep 8 

(de zaal)!  

De nieuwe leerling ☺ 

mailto:mozaiek@tabijn.nl

