
  

 
 

1 december 2021 
 

AGENDA 
 

  3 december  ` Sinterklaasviering 

  7 december    Dag van de Vrijwilliger 

10 december   Groepen 5 t/m 8 Activiteitenmiddag 

23 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.30 vrij i.v.m. de Kerstviering ’s avonds 

23 december   Vanaf 17.00 uur Kerstviering op school 

24 december   Theater Stuiter: voorstelling voor alle groepen 

24 december   Alle groepen school tot 12.30 uur. Daarna Kerstvakantie 

25 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

10 januari   Eerste schooldag na de vakantie, jaaropening 

12 januari   Hoofdluiscontrole 

13 januari   Groepen 5, 6, 7 en 8 voorstelling Grote Kerk Alkmaar 

17 januari   Start toetsweken leerlingvolgsysteem 

28 januari   Groep 8 naar het Clusius College  

31 januari    Studiedag: onderwijsgroepen vrij 

  1 februari   Start Projectweken, thema ‘Olympische Spelen’ 

  1 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week woensdag alle onderwijsgroepen hun schoen mochten zetten? 

• Gelukkig de Sint en zijn Pieten Het Mozaïek hebben bezocht 

• De kinderen iets lekkers in hun schoen aantroffen 

• Ze daar lekker van gesmuld hebben! 

• Vorige week de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 leuke Sint-muziek hebben gemaakt 

• Zij dit deden met een echte muziekjuf 

• Dit heel gezellig, muzikaal en vrolijk was! 

• De kinderen van de groepen 4-8 morgen muzieklessen krijgen 

• We benieuwd zijn wat ze gaan leren en doen! 

• Er wellicht iets leuks voor de Sint wordt geoefend! 

• Vorige week vrijdagochtend de techniekochtend voor de bovenbouwgroepen plaatsvond 

• Deze in aangepaste vorm in de groepen was, i.v.m. de maatregelen 

• De nieuwe maatregelen inmiddels zijn gecommuniceerd met de ouders en verzorgers 

• Helaas het aantal besmettingen op school nog steeds toeneemt 

• We hopen dat het snel minder wordt! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In een kleutergroep wordt uit Mies en Max voorgelezen. Daarin zegt Max tegen Mies “het 

sput me” in plaats van “het spijt me”. Een kleuter zei hetzelfde tegen zijn broertje thuis, 

denkend dat het dus echt “het sput me” moest zijn! 

- Een leerling van groep 5 is, zoals ze zelf zegt, “altijd op een woensdag jarig!” 



 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

5 december Sinterklaas 

6 december Esther, peutergroep 

6 december Bram, groep 6 

7 december Madee, groep 3 

7 december Stephanie, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Fynn in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Sinterklaasviering 

Zoals het er nu uitziet zal vrijdag 3 december de goedheiligman weer een bezoek brengen aan 

Het Mozaïek. Omdat hij al op leeftijd is, hopen we dat hij gezond blijft en niet besmet raakt. 

Om het zo veilig mogelijk te houden, zal er geen intocht plaatsvinden. We hopen dat de sint 

ook zonder intocht ons kindcentrum zal vinden, maar dat komt vast goed! 

Natuurlijk is het wel een echt Sinterklaasfeest voor de kinderen, met gezelligheid, cadeautjes, 

pepernoten en muziek! 

Wat betreft de voorbereidingen (surprises brengen, livestream meekijken voor de zieke 

kinderen en degene in quarantaine e.d.) zullen via Social Schools worden gecommuniceerd. 

Hou dit dus in de gaten! 

 

Maandag 6 december 

Op maandag 6 december hebben we het eerste half uur het ‘halfuurtje speelgoed-/spel-

moment’: dit hebben we in het leven geroepen omdat kinderen heel graag na pakjesavond 

willen laten zien wat ze hebben gekregen. Het speelgoed-/spelmoment houdt dus in dat de 

kinderen een stuk speelgoed mee mogen nemen dat zij van de Sint hebben ontvangen, om 

mee te spelen en te laten zien. Het is niet de bedoeling dat er dure, kwetsbare artikelen worden 

meegenomen, omdat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als er iets stuk of weg is en 

we niet willen dat kinderen geconfronteerd worden met de waardeverschillen in cadeaus. 

 

Coronamaatregelen 

In Social Schools hebben we reeds bericht over de nieuwe coronamaatregelen. Inmiddels 

heeft ook de PO-raad een nieuw protocol gepubliceerd. 

Het protocol verschilt nauwelijks van de maatregelen die we al met u hebben 

gecommuniceerd. Over het beschikbaar stellen van zelftesten voor de kinderen (via de 

ouders/verzorgers) hopen we in december meer te horen. Op dit moment zien we geen reden 

om nog verdere maatregelen te treffen dan de maatregelen die dit weekend zijn getroffen. 

 



Tekenwedstrijd 

Groep 8 heeft een heuse tekenwedstrijd georganiseerd voor alle kinderen! In ons kindcentrum 

hangen posters en ook ‘brievenbussen’ waar de kinderen hun 

tekeningen kunnen inleveren. 

Leuk bedacht, groep 8! Iedereen heel veel succes! 

 

 

 

 

 

OPROEP VOOR EXTRA KLEDING 
 

Soms hebben kinderen kleine ‘ongelukjes’ en is er een droge broek of ander kledingstuk 

nodig. De voorraad is momenteel snel aan het slinken.  

We zijn op zoek naar broeken (met name joggingbroekjes), sokken, ondergoed, laarsjes etc. in 

de maten 104 tot 140 (laarsjes kindermaten). Alvast bedankt! 

 

OPROEPJE VAN 2 LEERLINGEN VAN GROEP 8 
 

De leerlingen van groep 8 hebben een taalopdracht, waarin ze een oproep moeten schrijven. 

Twee leerlingen hebben van deze oproep een heuse actie gemaakt, die ze graag met u willen 

delen! 

 

Help de voedselbank! 

Koop 21 december een overheerlijk, zelfgebakken koekje voor maar € 0,50 ! De opbrengst 

gaat naar de voedselbank. Zo krijg jij een lekker koekje en help je lieve arme mensen aan 

eten. We komen de klassen rond om de koekjes te verkopen. 

Groetjes van Denise en Serena. 

 

Note van directie: mocht je koekjes willen bestellen, mail dan naar mozaiek@tabijn.nl (dan 

weten de leerlingen hoeveel koekjes ze moeten bakken!).  

 

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl

