
  

  
 

16 januari 2019 
 

AGENDA 
 

16 januari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 januari   Leerlingenraadvergadering 

21 januari   Start toetsweken Cito-leerlingvolgsysteem 

25 januari   Bezoek Clusius College groep 8  

  5 februari   Verkeerslessen in groepen 4, 5, 6, 7 

11 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

11 februari   Judolessen 

12 februari   Gastlessen in alle onderwijsgroepen over ‘de uil’ 

12 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

13 februari   Rapporten mee 

15 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

18 t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie 

25 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

26 februari   Start 10-minutengesprekken, inclusief leerlingen 

26 februari   Voorstelling Theater Stuiter voor alle groepen 

26 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

27 februari   Luizencontrole 

  1 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij 

  4 maart   Deze week verkeerslessen 

  4 maart   Judolessen  

  7 en 8 maart   Tweedaagse studie directeur 

11 maart   Start projectweken 

11 maart   Judolessen 

13 maart   Groepen 1 t/m 4 poppentheater in de Binding 

15 maart   Mogelijke stakingsdag 

19 maart   Verkeerslessen 

19 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

22 maart   Pannenkoekdag groep 6 (verzet i.v.m. mogelijke staking) 

22 maart   Leerlingenraadvergadering  

22 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

26 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

 

WIST U DAT….. 
 

 Maandagavond een voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers van groep 8 was over 

het Voortgezet Onderwijs 

 Er de laatste jaren veel is veranderd in het Voortgezet Onderwijs 

 We het fijn vinden dat ook dit jaar twee docenten van het Jan Arentsz deze avond wilden 

verzorgen 

 De gastlessen voor het vak verkeer in de groepen 4, 5, 6, en 7 zijn gestart 

 Dit wordt verzorgd door ‘Groot in Verkeerseducatie’  

 Dinsdag groep 8 een gastles “Zeebenen in de klas” heeft gehad 

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


 Op enthousiaste wijze werd verteld over hoe je een schip bestuurt.  

 Antwoorden werden gegeven op vragen als: zijn schepen High Tech? Hoe woon en 

werk je aan boord van een schip? Is er internet aan boord?  

 Groep 6 gisteren naar de kick off van de Energy Challenge is geweest 

 Vandaag de groepen 3 en 4 techniekochtend hebben 

 Het gezellig en leerzaam is, met de ouders en grootouders die aan het helpen zijn! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Jongen van groep 1/2C: “Ze hebben hier wel allemaal baby’tjes-spullen op de gang!” (Zit 

naast de peuterspeelzaal). 

- Leerling van 5 jaar zegt tijdens de BSO tegen juf Cora, die drie weken daarvoor jarig was: 

“Juf, dit jaar ben jij op maandag jarig, dus volgend jaar op dinsdag, dus dán kan je 

trakteren op de BSO!” (Klopt! Dus nog 723 nachtjes slapen…..) 

- Kleuter tegen juf : “ik heb zo’n oorpijn! (buigt ondertussen naar het hoofd van juf), moet je 

horen!’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

16 januari Ronja, groep 4 

22 januari Dagmar, peutergroep 

22 januari Yalina, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Noëmi, Roan en Benjamin, alle drie in de peutergroep. 

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

 

Heeft u ook een kind in de peuterleeftijd? U bent van harte welkom om eens te komen kijken 

in onze peutergroep! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Lege melkpakken (doorzichtig) 

De BSO groep (7+) heeft voor een leuke activiteit veel lege melkpakken nodig, doorzichtig. 

Ook de sappakken die doorzichtig zijn, zijn welkom! In te leveren bij het lokaal van de BSO, 

boven naast groep 5. 
VERLOREN V 

SPORTTOERNOOIEN 
 

Waterpolotoernooi (ingezonden stuk) 

Op zondagmiddag 10 maart 2019 organiseert ZPC de Reuring het scholen waterpolotoernooi. 

Ook nu weer in twee leeftijdscategorieën: kinderen uit groep 2,3 en 4 (categorie 1) kunnen 

een team vormen, en de leerlingen uit de groep 5 t/m 8 (categorie 2) van de basisscholen uit 

de regio.  

Het toernooi vindt plaats in zwembad Duikerdel van 15.30 tot ca. 18.00 uur. 



Categorie 1: spelen 3 tegen 3 (advies is 5 kinderen per team) + 1 begeleider. 

Categorie 2: spelen 4 tegen 4 (advies is 6 kinderen per team) + 1 begeleider. 

  

Uiteraard zien wij de kinderen graag verdeeld uit de diverse groepen, zodat we geen toernooi 

krijgen met allemaal kinderen uit groep 8 tegen allemaal kinderen uit groep 5. Maximaal 2 

kinderen per team mogen in het bezit zijn van een startvergunning (waterpolowedstrijdkaart). 

Wil je meedoen? Zorg dat je een team hebt en een trainer/coach, die ook op10 maart 

aanwezig kan zijn om jullie team te coachen. Geef je team op bij juf Helene 

(directiekantoor), uiterlijk 12 februari a.s. 

 

Lacom ’91 Scholenhandbal toernooi 2019 (ingezonden stuk) 

Vorig jaar was het een schitterende dag met een grote deelname van alle 10 de basisscholen in 

de gemeente Langedijk. Meer dan 300 kinderen maakten er met z’n allen een mooie, 

sportieve dag van.Vooral het plezier straalde er vanaf! 

Traditioneel organiseert handbalvereniging Lacom ’91 op Paaszaterdag het Scholenhandbal 

toernooi voor de gemeente Langedijk. Op Paaszaterdag wordt er niet gevoetbald, dus kan 

iedereen kan mee doen! 

Dit jaar wordt het Scholenhandbal toernooi georganiseerd op (Paas)zaterdag 20 april. 

In de ochtend beginnen de groepen 3 en 4 als eerste. We starten met een korte training (1 uur). 

Er wordt veel geoefend met de bal en de eenvoudige regels worden uitgelegd. De training 

wordt gegeven door ervaren handbal specialisten. Zij zorgen ervoor dat iedereen lekker mee 

kan doen. Na de training worden er wedstrijdjes gespeeld. 

Hierna komen de groepen 5 en 6 aan de beurt. 

Voor de groepen 5 en 6 is er geen training op de dag zelf. Dit is gedaan zodat er meer tijd 

over blijft voor de wedstrijden. 

Lacom ’91 organiseert wel voorafgaande aan het toernooi ‘open’ trainingen. Teams van de 

scholen kunnen hieraan deelnemen voor een goede voorbereiding op het toernooi. 

Data van deze trainingen volgen binnenkort. 

Groepen 3 en 4, en de groepen 5 en 6, spelen op een klein veld. Dit maakt het spel vele malen 

leuker en dynamischer voor kinderen van deze leeftijd. 

De teams bestaan uit minimaal 5 (4 spelers en 1 keeper) en maximaal 7 kinderen 

’s Middags wordt er gespeeld om een plek voor het Noord Holland Noord kampioenschap 

door de groepen 7 en 8. Hier bestaat een team uit minimaal 7 (6 spelers en 1 keeper) kinderen. 

Wil je meedoen? Zorg dan dat je een team hebt samengesteld (ook een reservespeler), en 

een trainer/coach hebt (die ook 20 april aanwezig kan zijn om je team te coachen. Geef je 

team en de naam van de trainer/coach op bij ia juf Alie (groep 5). Uiterlijk 1 maart opgeven. 

Via deze link meer info over de speelwijze en spelregels van de F-jeugd (groep 3 t/m 6) 

en de D-jeugd (groep 7 en 8) 

http://www.handbal.nl/jeugd/f-jeugd/  

https://www.handbal.nl/userfiles/Jeugdhandbal/promotie/Leaflet-A4-Jeugdhandbal-regels_D-

Jeugd.pdf  

Handbal vereniging Lacom ’91: Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier! 

 

Verkeersouder gezocht (herhaalde oproep) 

Help jij onze kinderen veilig van en naar school? 

Jouw kind elke dag weer veilig thuis? Daar doe je alles voor. Als VVN-Verkeersouder help je 

jouw kind en ál onze kinderen om veilig op school en thuis te komen. 

Kinderen leren vooral door te dóen, zeker in het verkeer. Als verkeersouder help je hieraan 

mee door het ontwikkelen van de verkeersvaardigheden van kinderen en het vergroten van de 

verkeersveiligheid rondom school. Dit doe je door te helpen bij het organiseren van praktische 

verkeersprojecten samen met de school en andere verkeersouders.  

- Ondersteun onze leerkrachten bij praktische verkeerslessen 

- Help mee bij het praktisch verkeersexamen 

http://www.handbal.nl/jeugd/f-jeugd/
https://www.handbal.nl/userfiles/Jeugdhandbal/promotie/Leaflet-A4-Jeugdhandbal-regels_D-Jeugd.pdf
https://www.handbal.nl/userfiles/Jeugdhandbal/promotie/Leaflet-A4-Jeugdhandbal-regels_D-Jeugd.pdf


- Organiseer één of meerdere verkeersacties per jaar met behulp van de kant en klare 

VVN-actiepakketten zoals de zichtbaarheidsactie over reflectie en verlichting in het 

verkeer. 

- Help mee bij de fietscontrole zodat de kinderen veilig naar school kunnen. 

 

Zet je vandaag nog in voor de veiligheid van je kind(eren). Kijk voor meer informatie en 

kosteloos aanmelden op: https://verkeersouders.nl/vvn-verkeersouder-worden. 

Wat mag je verwachten: 

Als VVN-Verkeersouder zet je je eigen talenten in. Je doet waar je goed in bent en wat je leuk 

vindt en je bepaalt zelf wat er in jouw agenda past. We verdelen de taken en maken het samen 

tot een succes. Veilig Verkeer Nederland ondersteunt je met informatie, materialen en gratis 

workshops.  

Wanneer je besluit verkeersouder te worden, meld dit dan ook even bij Helene de Vries 

(directiekantoor). 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

 

 

- Grijze col 

- Drie eenzame handschoenen: 

twee zwarte en één blauwe 

 

 

 

 

 


