
  

 
 

8 december 2021 
 

AGENDA 
 

10 december   Groepen 5 t/m 8 Activiteitenmiddag 

22 december   Theater Stuiter voor de groepen ½ , 3 4 en 5 

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 de groepen 6,7 en 8 

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 

  9 februari    Rapporten mee 

14 februari   Start 10-minutengesprekken 

15 februari   Groep 8 proeftoets Eindtoets 

18 februari   Mozaïek-brede studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vrijdag 3 december sinterklaas ons kindcentrum heeft bezocht? 

• Het nog even spannend was, omdat hij was uitgegleden over een bananenschil 

• Juf Helene deze bananenschil zomaar op de grond had gegooid 

• Zij nu nog iedere dag wordt aangesproken door leerlingen m.b.t. deze wandaad… 

• De enkel van de sint gelukkig meeviel 

• De sint alle groepen een bezoekje heeft gebracht 

• Hij dit deed met een enkel in het verband 

• Helaas een aantal kinderen in quarantaine zat 

• We hopen dat zij toch een fijn sinterklaasfeest hadden 

• Afgelopen maandag de kinderen een cadeautje aan hun klasgenoten mochten laten zien 

• We hebben kunnen vaststellen dat de sint de kinderen erg verwend heeft! 

• Het aantal corona-besmettingen op school gelukkig iets terugloopt   

• Bij de medewerkers op dit moment nog maar 1 collega ziek thuis zit met corona 

• We blij zijn dat de andere collega’s snel zijn opgeknapt! 

• We hopen dat de grootste golf nu voorbij is 

• U in Social Schools een belangrijk bericht hebt ontvangen over de kerstviering 

• We u vragen de informatie goed door te lezen en voor a.s. vrijdag in te tekenen voor het 

kerstdiner! 



 

KINDERPRAAT 
 

- De actie met de bananenschil door juf Helene heeft indruk gemaakt! Een kleuter is 

verkleed als Sinterklaas en zijn broertje heeft een gele trui aan. Kleuter zegt tegen zijn 

broertje: “Ik ben Sinterklaas en jij bent de bananenschil en ik struikel over jou!” 

- Een peuter zegt: “Oma is mijn vriend en opa is een rare man!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

8 december Ehralyn, groep 2 

8 december Liané, groep 3 

9 december Nora, groep 4 

9 december Lisenne, groep 8 

11 december Bregje, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Dana in de peutergroep 

Hanna in groep 1 

Esther in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Leerlingen zelf mondkapjes meenemen 

De laatste dagen merken we dat veel leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hun mondkapjes 

vergeten mee te nemen naar school. Op school hebben we een kleine voorraad, maar die is 

bedoeld voor incidentele ‘vergeetachtigen’. Wilt u uw kind helpen herinneren zijn/haar 

mondkapje mee te nemen? Alvast bedankt! 

 

Coronamaatregelen 

Zoals u in Social Schools heeft kunnen lezen heeft de Rijksoverheid het beleid rondom testen 

opnieuw aangepast. Voor het onderwijs en de opvang betekent dit dat kinderen bij milde 

klachten of na contact met iemand met corona, thuis een zelftest kunnen doen in plaats van 

een test bij de GGD. 

Bij een negatieve uitslag van de zelftest mogen de kinderen weer naar school en/of de opvang 

komen, tenzij er door de GGD een quarantaineperiode is vastgesteld (zoals bij een huisgenoot 

die positief getest is). Bij een positieve uitslag is het advies om alsnog een GGD-test af te 

laten nemen. 

Overigens adviseren wij vanuit Tabijn nadrukkelijk om bij twijfel sowieso een PCR-test te 

laten doen bij de GGD. 

De zelftesten worden binnenkort door de overheid geleverd bij de scholen en verspreid onder 

leerlingen. De testen worden niet op de school of het kindcentrum uitgevoerd. Wel willen we 

u vragen om de test goed uit te voeren: het is prettig als we besmettingen kunnen voorkomen! 



 

Ziekenhuis 

Wat een pech: twee leerlingen zijn in het weekend in het ziekenhuis beland:  

Fenna uit groep 5 werd opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. een (geknapte) 

blindendarmontsteking. Dat heeft vast veel pijn gedaan! 

Tess uit groep 1A is gevallen en heeft haar pols gebroken. Wat naar voor je, Tess! 

We wensen beide leerlingen heel veel beterschap! 

 

Afscheid Zelah en Wies 

Zelah (groep 3) en Wies (groep 5) hebben vorige week afscheid van ons genomen. Zij waren 

nog niet zo lang op school, maar hebben een keuze gemaakt voor ander soort onderwijs. We 

wensen hen beiden heel veel plezier en geluk op hun nieuwe school! 

 

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!).  
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