
  

  
 

26 september 2018 
 

AGENDA 
 

26 september   Groep 7 start verkoop Kinderpostzegels 

  3 oktober   Opening Kinderboekenweek, alle kinderen 

  3 oktober   Groep 7 gastles HALT 

  4 oktober   Groep 7 en 8 excursie “7 werelden van techniek”, Alkmaar 

  5 oktober   Leerlingenraadvergadering 

19 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek, met open podium en      

       Boekenmarkt, peuters en ouders van harte welkom 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen gr. 1 t/m 8 vrij  

31 oktober   Luizencontrole in alle onderwijsgroepen 

  5 november   Start Week van Respect 

  5 november   Ouderavond ‘respect en pesten’ o.l.v. Bamber Delver  

  7 november   Lampionnen-maak-ochtend 

 

WIST U DAT….. 
 

 Groep 8 vorige week drie dagen op kamp is geweest 

 Zij op woensdagochtend vroeg vertrokken 
 Het gelukkig mooi weer was die woensdag en donderdag 

 Zij vele leuke activiteiten hebben gedaan 
 Een fantastisch team van ouders en leerkrachten de leerlingen heeft begeleid 
 Het vrijdag wel érg hard waaide op het eiland 

 De verhuurder een mooie aanhanger had voor de fietsen 
 De buschauffeur wat meer passagiers in zijn bus naar de veerpont 
 De kinderen het heerlijk hebben gehad! 

 We de ouders: Michel, Sjoerd en Diana ontzettend willen bedanken!! 
 Ook de juffen en meester: Lydia, Joost, Renate, Margriet en Kayleigh 

 Het een kamp is geweest om met weemoed aan terug te denken! 

 Groep 8 maandagochtend naar de bibliotheek is geweest 

 Zij daar allerlei activiteiten hebben gedaan rondom vriendschap 

 Dit ook het thema is van de Kinderboekenweek 

 De Kinderboekenweek volgende week van start zal gaan 

 We deze feestelijk en met elkaar openen 

 We de Kinderboekenweek gezamenlijk afsluiten op 19 oktober 

 We dan onder andere een boekenmarkt houden 

 U daar over een paar weken meer over zult lezen in de nieuwsbrief   

 Vandaag groep 7 start met de verkoop van de Kinderpostzegels 

 We hen heel veel succes wensen!! 
 
  

 

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


KINDERPRAAT 
- Leerling in groep B: “Juf Inge komt pas terug op school als mijn baby geboren is!” (Krijgt 

een broertje of zusje) 

- Een peuter speelt in de tandartshoek en vraagt: “Juf, waar is zo’n buikding?” (schort) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

26 september Joey, groep 7 

29 september Sifra, groep 7 

30 september Anna, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Demi in groep 1A. 

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

VEN BIJ STIL TE STAAN 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Harten maken: 

Twee grote ‘harten’ uit de zaal zijn kapot gegaan en moeten gerepareerd worden. Wie is er 

handig met naald en draad en wil dit voor ons doen? Ze liggen klaar in het directiekantoor. 

-   Vooraankondiging; 

    In navolging van de ouderavond vorig schooljaar over ‘kinderen en mediawijsheid’, zal er  

    5 november wederom een ouderavond worden georganiseerd in samenwerking met de  

    oudervereniging, onder leiding van Bamber Delver. De avond wordt georganiseerd op de  

    eerste dag van onze jaarlijkse ‘Week van Respect’ en zal als thema hebben ‘pesten en  

    respect’. Noteer alvast in uw agenda!  

    Aanmelden kan vanaf 1 oktober a.s. door de mailen naar arkel@tabijn.nl. Vermeld in de  

    mail uw naam, naam van uw kind(eren) en het aantal personen met wie u wilt komen. 

 Het aantal plaatsen is beperkt! 

-  Leerlingen op school in de ochtend: 

    In toenemende mate zien we leerlingen in de ochtend érg vroeg op het schoolplein komen,  

    soms al om 7.50 uur. Natuurlijk houdt de school toezicht op uw kind. Maar officieel begint 

    dat op het tijdstip dat de school open gaat (dat is om 8.25 uur), vanaf 8.20 uur is er 

    pleinwacht aanwezig. De kinderen mogen niet voor 8.15 uur alleen op het schoolplein 

    aanwezig zijn. Aan het eind van iedere schooldag worden de kinderen tot op het 

    schoolplein begeleid. We verwachten dat ouders/verzorgers daar al klaar staan om hun  

    kinderen mee te nemen, als zij niet zelfstandig naar huis mogen.  

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
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