
  

 
 

8 juni 2022 
 

AGENDA 
 

   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 groepen 3 en 4 op schoolreisje zijn geweest 

• Zij een heerlijke tijd in het ‘Land van Fluwel’ hebben gehad 

• We blij zijn met alle hulp die deze dag is geboden! 

• Dezelfde dag de schoolzwemkampioenschappen plaatsvonden 

• De teams van Het Mozaïek het héél goed hebben gedaan! 

• Zij vaak in de prijzen vielen, zowel individueel als met het team 

• De prijs van het beste team naar het Mozaïek ging! 

• Zij ook de krant hebben gehaald! 

• We natuurlijk heel trots zijn op deze toppers! 

• We alle begeleiders en trainers willen bedanken voor de inzet! 

• Afgelopen vrijdag de techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8 plaatsvond 

• We blij zijn dat na de noodoproep nog veel (groot)ouders hun hulp hebben aangeboden! 



• Dat hierdoor de techniekochtend tóch nog door kon gaan 

• We deze hulp(groot)ouders heel hartelijk willen bedanken! 

• Gisteravond de Avondvierdaagse is gestart 

• We alle sportieve lopers en hun begeleiders veel succes wensen! 

• We hopen dat er vrijdag veel supporters bij de finish staan! 

• Dit zal plaatsvinden bij sporthal Geestmerambacht in Noord-Scharwoude, rond 20.00 uur 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 juni Luciën, peutergroep 

13 juni Noud, peutergroep 

14 juni Esmee, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Theo in groep 1 

Veerle in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 
 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Groot nieuws! 

We hebben weer groot nieuws vanuit ons team!  

Tromgeroffel………. 

Juf Romy is zwanger! Half november verwachten Romy en 

haar partner hun kindje. Spannend!!! Gefeliciteerd juf 

Romy en een fijne zwangerschap gewenst! 

 

 

 

 

Afscheid 

Helaas hebben we vorige week vrijdag afscheid moeten nemen van Solomiya uit groep 1/2 A. 

Ze zullen op 10 juni a.s. teruggaan naar Oekraïne. Hun huis staat er nog en in hun buurt is het 

relatief veilig.  

Solomiya heeft vrijdag bij haar afscheid alle kinderen in de groep getrakteerd en ze heeft een 

mooi kijk- en kleurboek en een geschreven kaart als aandenken gekregen. De kinderen 

hebben ook samen met juf Annemiek een ballon voor haar geschilderd. Solomiya genoot 

ervan! 

We wensen Solomiya en haar familie ontzettend veel sterkte, kracht en vooral een veilige reis 

en veilige toekomst. We hopen dat zij spoedig in vrede in haar thuisland naar school kan 

gaan. 

Wie weet tot ziens Solomiya! We vonden het fijn dat je bij ons op het kindcentrum was! 

 

 



 

 

 

Schoolzwemwedstrijden 2022 

 

 

 

 


