
  

 
 

                 26 oktober 2022 
 

AGENDA 
 

26 oktober          Herfstwandeling groepen 1/2  

28 oktober          Opnames promotiefilmpje 

7-11 november         Week van Respect 

7 november                      Gastles Verkeer groep 8 

9 november                     Lampionnenmaak-ochtend 

11 november                     Sint Maarten 

11 november                     Nationaal Schoolontbijt 

18 november           Techniekochtend groepen 3 en 4 

23 november          Schoenzetten 

25 november          Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

5 december          Sinterklaasviering 

6 december          Inloopochtend  

16 december          Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

22 december          Theater voorstellingen alle groepen 

22 december          19.00 uur Kerstviering in de kerk o.v. 

23 december          Alle groepen om 12.30 uur vrij, start Kerstvakantie 

26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie 

9 januari          Eerste schooldag na Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vandaag de kleuters hun herfstwandeling doen? 

• Dit natuurlijk heel goed uitkomt met alle herfstbladeren en het lekkere weer! 

• Maandagochtend bleek dat de storm een grote tak van een boom had afgewaaid 

• Deze zelfs de fietsenstalling barricadeerde! 

• Vrijdag 14 oktober alle medewerkers een goede en gezellige studiedag hebben gehad 

• In de ochtend is gewerkt aan ons traject van Wij-leren: van leerstofgericht naar 

kindgericht 

• Het heel fijn is dit met het hele team te kunnen doen 

• In de middag is gewerkt aan teambuilding op een ontspannen en tegelijkertijd 

spannende wijze 

• Het geheel met elkaar is afgesloten met een heerlijk hapje en drankje 

• We met een geïnspireerde en goed gevoel de vakantie in zijn gegaan 

• We het fijn vinden dat in de vakantie de pedagogisch medewerkers zorgden voor een 

gezellige opvang voor de kinderen bij de BSO! 

• A.s. vrijdag opnames plaatsvinden voor een nieuw promotiefilmpje voor ons 

kindcentrum 

• U is gevraagd om via social schools toestemming te geven voor eventuele opnames 

van uw kind(eren) 

• U hier meer over leest in deze Nieuwsbrief 

 

 



 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig:  
26 oktober Julian, groep 2      

26 oktober Wes, groep 7 

26 oktober Dimitri, groep 8 

29 oktober Jozua, groep 5 

1 november Filou, peutergroep 
Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Isa in groep 1 

Theeuwis in groep 1 

Lily in groep 1 

Amaya in groep 2 

Yara in groep 3 

Amani in groep 4 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerlingen uit groep 4 zitten in de projectgroep te werken. Leerling: “ Ik dacht dat de 

juffen moesten lesgeven en niet zo moeten lachen!” 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Geen goed nieuws 

Bram uit groep ½ A, werd in september ziek en kreeg een opgezwollen, dikke nek.  

Hij werd doorgestuurd naar de kinderarts en er vonden onderzoeken plaats.  

Hieruit werd geconcludeerd dat het kwam door een infectie. 

Helaas is de zwelling teruggekomen en werd Bram in de herfstvakantie nog zieker en stond de 

afgelopen week in het teken van onderzoeken/ziekenhuizen en vooral veel wachten.  

Bram is ook nu nog erg ziek, met veel koorts. Woensdag gaat Bram naar het Prinses Máxima-

centrum in Utrecht en zal er verder onderzoek volgen: het is een hele spannende periode van 

veel stress en onzekerheid voor Bram en zijn familie! 

Mocht u Bram een kaartje willen sturen, dan is dat fijn! U kunt deze afgeven bij de leerkracht 

van groep ½ A of bij de directie. 

Bram, we wensen je heel veel beterschap en we denken aan je! 

 

 

 

 

 

 

 



Toestemming beeldgebruik filmpje 

A.s. vrijdag, 28 oktober, zal er op ons kindcentrum gefilmd worden voor een nieuw 

promotiefilmpje van ons kindcentrum. Dit filmpje wordt onder andere op onze website 

geplaatst. 

Wij willen u vragen om hier op social schools, onder het kopje 'administratie' en vervolgens 

'toestemmingen', aan te geven of u wel/geen toestemming geeft dat uw kind gefilmd wordt. 

Graag voor ieder kind apart aangeven, uiterlijk vandaag woensdag 26 oktober.  

Indien u niet expliciet in social schools heeft aangegeven dat u wel/niet akkoord gaat, gaan 

wij ervan uit dat uw kind(eren) wél op de film mogen! 

Het wordt waarschijnlijk mooi weer vrijdag dus we hopen dat het een topdag wordt voor een 

leuk filmpje over ons kindcentrum! 

 

Gezocht: luizenpluizers! 

Het heeft even geduurd, maar hij is er weer: een vacature 

voor luizenpluizer op ons kindcentrum! 

Vindt u het speuren naar kleine kriebelbeestjes en kleine 

ronde witte neetjes ook zo leuk om te doen, én wil u een 

extra werkervaring toevoegen op uw cv? Geeft u zich dan 

nú op voor de luizenpluisgroep van het Mozaïek, door te 

mailen naar mozaiek@tabijn.nl  

Het luizenpluizen gebeurt iedere eerste woensdag na een 

vakantie!  
 

Schoolontbijt: 

11 november a.s. doen we weer mee met het nationaal schoolontbijt: alle kinderen kunnen dan 

op school ontbijten. U ontvangt vandaag via social schools meer informatie over het 

schoolontbijt. 

Echter dit jaar wordt het ontbijt extra speciaal, want…….de groepen 4A en 4B zullen met de 

burgemeester samen gaan ontbijten bij ons in de zaal! Dit is natuurlijk extra feestelijk! 

Omdat de burgemeester die dag een erg vol programma heeft, zal het ontbijt starten om 8.00 

uur. De kinderen van de groepen 4A en 4B worden daarom die ochtend om 7.50 uur op school 

verwacht. Meer informatie over dit speciale ontbijt volgt spoedig. 

 

Parkeren bij de kerk ‘de Ontmoeting’ 

Tot de herfstvakantie werd het parkeren op het plein van de kerk ‘de Ontmoeting’ aan de 

Dorpsstraat achter ons kindcentrum, oogluikend toegestaan. 

Echter zorgt het parkeren door ouders/verzorgers op het kerkplein nu zodanig voor overlast, 

dat het een probleem is geworden: er wordt dubbel geparkeerd, de auto's van de bewoners van 

de woning op het kerkplein worden klemgezet, de bewoners kunnen de carport niet bereiken, 

aannemers die werkzaamheden in de kerk uitvoeren kunnen niet bij hun auto komen of 

kunnen als zij dat willen niet weg. Ook de eigen bezoekers moeten wegens ruimtegebrek 

elders een parkeerplaats gaan zoeken.  

Helaas heeft men moeten besluiten dat het parkeren op het kerkplein niet langer toegestaan is.  

We willen u met klem verzoeken uw auto te parkeren bij het winkelcentrum de 

Broekerveiling (op de parkeerplaats bij snackbar BOL): het is slechts een paar minuten lopen 

van ons kindcentrum! 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


 

Actie Dorcas 

Vandaag ontvangen de leerlingen een informatiefolder met kleurplaatje over de 

inzamelingsactie van de organisatie Dorcas. De kinderen kunnen het kleurplaatsje kleuren en 

opsturen (zie folder). Echter kan de kleurplaat ook ingeleverd worden op school (bij de 

leerkracht of directie). De kleurplaten worden dan maandag 31 oktober opgehaald. 

 

 

Dankdag: 

 

 
 

 

 

 

             
                  

             
    

        

          

        

                    

                

                  

                                  
                                  

                             
                                

                     

                                    
           

                    

                                       
               


