
  

 
 

28 augustus 2019  
 

AGENDA 
 

28 augustus   Luizencontrole in alle onderwijsgroepen 

30 augustus   Feest i.v.m. naamswijziging 

  3 september   Informatieavond voor alle groepen 

  9 september   Aanvang startgesprekken 

14 september   Brandweerspuitwedstrijden groep 8 

16 september   Groep 8 naar Huisvuilcentrale Alkmaar 

  2 t/m 4 oktober  Groep 8 schoolkamp 

  2 oktober   Start Kinderboekenweek 

11 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

16 oktober   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

28 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

 

WIST U DAT….. 
 

 We heel blij zijn dat we maandag weer konden beginnen! 

 We dankbaar zijn dat alle kinderen weer in goede gezondheid in de groepen zitten 

 De OC lekker koffie en thee in de zaal had klaargezet, waarvoor dank! 

 We iedereen een heel fijn jaar willen toewensen bij ons op het Mozaïek 

 We veel nieuwe leerlingen hebben, maar ook nieuwe leerkrachten 

 We juf Vanessa en juf Kayleigh een hele fijne tijd wensen bij ons op het kindcentrum 

 U in deze nieuwsbrief kunt lezen wie er verder binnen ons kindcentrum werkzaam zijn en 

rondlopen 

 We afgelopen maandag met elkaar het nieuwe schooljaar hebben geopend 

 We dit in de zaal deden met alle onderwijsgroepen 

 De kinderen goed hebben gepraat en gezongen over dat we er allemaal bijhoren! 

 Het nieuwe Mozaïeklied ook al druk wordt geoefend 

 U van harte welkom bent bij de heropening van ons kindcentrum 

 Dit vrijdagochtend om 9.30 uur start 

 U zich ook nog eventueel als oud-leerling kunt aanmelden voor de reünie 

 Deze vrijdagmiddag van 16.00-18.30 uur is 

 Opgave kan via mozaiek@tabijn.nl , uiterlijk woensdag 28 augustus 

 Dit ook ons nieuwe mailadres is! 

 De i zonder trema is! 

 We u allen veel leesplezier wensen met de nieuwsbrief! 
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KINDERPRAAT 
 

- De juf zegt tegen een kleuter dat hij nog een paar slokjes moet nemen, waarop de 

kleuter heel wijs antwoordt "een paar is twee juf". 

 

- De juf vraagt wat de kleuters allemaal willen leren dit jaar. De meesten willen letters 

leren, hun naam leren schrijven, leren hoe ze een groot bouwwerk kunnen maken en 

één kleuter wil graag leren hoe poep en plas naar het riool gaat. 

 

- Op de BSO is juf aan het praten over ouders en opa’s/oma’s. Juf vertelt dat haar vader 

al lang geleden is overleden. Vraagt een kind: ‘Is jouw moeder ook uitgestorven?’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

30 augustus Marly, groep 1 

30 augustus Stijn, groep 7 

1 september Iris, groep 4 

2 september Erben, groep 2 

3 september Lisa, groep 6 

3 september Sam, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

In groep A 

Olivier 

Maes 

Nadine 

In groep 5 

Kai 

In groep B 

Alix 

In groep 6 

Katja 

In groep C 

Finn 

Tijn 

In groep 7 

Lars 

In groep 3 

Jonah 

In groep 8 

Yara 

In groep 4 

Gijs 

In de peutergroep 

Famke 

 

We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe bij ons! 

 

VERHUIZEN 
 

We vinden het heel jammer te moeten melden dat Joey 

(groep 8) en Darique (groep 4) naar Purmerend 

verhuizen. We gaan jullie missen! Heel veel plezier en 

succes op jullie nieuwe school!  

 

 

 



 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Jaaropening: 

Dit jaar hebben we bij de opening stilgestaan bij het feit dat ieder kind uniek is en dat we ook 

allemaal ons eigen talent hebben. Ook dat het fijn is om je talent te delen met elkaar! We 

zongen onder andere het lied ‘je mag er zijn’ van Herman Boon: 

 

Refr. Je mag er zijn 

Wie, ik? 

Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 

Wie, ik? 

Ja, jij. Had je zeker niet gedacht 

Wie, ik? 

Ja, jij. Je hoort er helemaal bij 

Wie, ik? Ja, jij! 

 

Ook al ben je wat verlegen, ook al lijk je een beetje stug 

Ook al heb je vieze handen of een nagel op je rug 

refr 

 

Ook al klap je met je oren of ben je enigst kind 

Of ben je in 't kippenhok geboren of heb je altijd tegenwind 

refr 

 

Ook al kan je niks onthouden, is je geheugen net een zeef 

Ook al heb je rooie haren en staan al je tanden scheef 

 

Ja, en m'n tanden staan dus echt scheef, hoor 

Mijn voortanden, bijvoorbeeld, zitten bijna bij m'n luchtpijp 

Nou die staan scheef hoor (niet compleet, helaas) 

En ik heb ook een broer  

Ja, en die is ook nog een beetje bijziende, nou d'r zit niks bij hoor 

 

Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril 

Ook al heb je een hond die maar niet luisteren wil 

refr 

 

VACATURES 
 

U kent het vast wel van tv: de hulpouders in de diverse groepjes! Natuurlijk hebben wij ook 

hulpouders nodig! Heeft u altijd al uw cv willen uitbreiden, nieuwe contacten willen maken 

met andere ouders, iets voor de school willen betekenen, graag met uw neus tussen de 

kriebelbeestjes of boekjes willen zitten? Grijp dan nu uw kans, want er zijn weer nieuwe 

vacatures! 

 Gevraagd: een echte, heuse Luizenouder voor groep 5! Na elke vakantie mag u de 

leerlingen van groep 5 controleren op het favoriete huisdier! 

 Gevraagd: gezellige bibliotheekmedewerkers, tijd en dag in overleg. (30 minuten op 

de dinsdagmiddag en/of woensdagochtend en/of vrijdagochtend) 

Opgave bij de directie (eventueel nummertje trekken ;-) 



HUISWERKBEGELEIDING 
 

Soms is het voor een kind lastig om zijn of haar huiswerk thuis te maken. Soms is het voor 

een kind lastig om het huiswerk te plannen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed 

voorbereid naar het V.O. gaan en dat kinderen hun huiswerk op een goede manier kunnen 

plannen. Natuurlijk wordt hier in de klas aandacht aan besteed, maar soms kan een kind extra 

hulp en begeleiding gebruiken. 

Daarom willen wij in ons kindcentrum huiswerkbegeleiding aanbieden aan de leerlingen van 

de groepen 6, 7 en 8. Kinderen leren hier zich voor te bereiden op de werkwijze op het V.O. 

en het biedt ze de gelegenheid om het van school verkregen huiswerk te maken. 

Doelen zijn onder andere: 

- voorbereiden V.O.: de leerlingen leren zich voor te bereiden voor het V.O.  

Zij kunnen na de begeleiding hun eigen huiswerk plannen, organiseren en adequaat 

uitvoeren. Bij obstakels kunnen zij probleemoplossend te werk gaan om hun huiswerk-

taak goed te kunnen volbrengen. 

- Extra uitleg/ondersteuning: de leerlingen kunnen aangeven wat zij verder nodig hebben 

om hun huiswerk te kunnen maken. Als er naast het opgegeven huiswerk individueel 

werk is opgegeven, zal dit ook worden meegenomen. 

 

De huiswerkbegeleiding vindt plaats op woensdagmiddag. 

Om 12.15 uur verzamelen de kinderen zich in het lokaal: 

12:20 Presentie/Pauze (onder begeleiding even buiten spelen) 

12:40 Lunch 

13:00 Start 

14:00 Einde begeleiding: de leerlingen worden weer bij de ingang van de school gebracht. 

 

U kunt uw kind opgeven via mozaiek@tabijn.nl . Inschrijving is op volgorde van aanmelding 

(maximaal 10 kinderen). Kosten bedragen € 100,00 per periode (een periode bestaat uit 10 

keer), inclusief lunch. 

 

 

Vakanties onderwijsgroepen 1 t/m 8 

 
 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie Vrijdag 18-10-2019 Maandag 28-10-2019 

Kerstvakantie Maandag 23-12-2019 Vrijdag 3-1-2020 

Voorjaarsvakantie Vrijdag 14-2-2020 Vrijdag 21-2-2020 

Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 10-4-2020 Maandag 13-4-2020 

Meivakantie Maandag 27-4-2020 Vrijdag 8-5-2020 

Hemelvaartvrij Donderdag 21-5-2020 Vrijdag 22-5-2020 

Pinksteren Maandag 1-6-2020 Maandag 1-6-2020 

Zomervakantie Vrijdag 3-7-2020 * Vrijdag 14-8-2020 

 

Vrije dagen/studiedagen 
18-10-2019: studiedag voor heel kindcentrum (geen BSO op het Mozaïek) 

28-10-2019:  studiedag onderwijsgroepen 

03-02-2020:  studiedag onderwijsgroepen 

14-02-2020:  studiedag voor heel kindcentrum (geen BSO mogelijk) 

15-06-2020: studiedag onderwijsgroepen 
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*Calamiteitenuren: iedere school moet uren reserveren voor calamiteiten (voor het geval er 

geen les gegeven kan worden door bijvoorbeeld grote lekkages e.d.). Als deze 

calamiteitenuren niet gebruikt zijn, mogen ze vrij gegeven worden. Omdat deze uren vorig 

jaar niet zijn gebruikt, kunnen we de leerlingen dit jaar ook op vrijdagochtend 3 juli vrijgeven.  

 

VSO EN BSO OP VRIJDAG 
 

Binnenkort willen wij een pilot gaan draaien met een VSO (voorschoolse opvang) en BSO op 

de vrijdagen. De BSO zal dan starten vanaf 12.15 uur voor de groepen 1 t/m 4 (is dan 

inclusief lunch) en vanaf 14.30 uur voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 

Dit bovenstaande is afhankelijk van het aantal aanmeldingen (of het wel of niet rendabel is). 

Wilt u ons voor woensdag 4 september mailen of u hiervan gebruik zou willen maken, 

mochten er genoeg aanmeldingen zijn? Mail naar mozaiek@tabijn.nl 

 

GYMTIJDEN 2019-2020, groepen 3 t/m 8 
 

 MAANDAG DONDERDAG 

 Groep 8 gaat zelfstandig naar de 
gymzaal 

Groep 7 gaat zelfstandig naar de 
gymzaal 

8.30 -   9.15 uur Gr. 8 Gr. 7 

9.15 - 10.00 uur Gr. 7 Gr. 6 

10.00-10.45 uur Gr. 5 Gr. 5 

10.45-11.30 uur Gr. 3 Gr. 4 

11.30-12.15 uur Gr. 6 Gr. 8 

13.30-14.15 uur Gr. 4 Gr. 3 

 

 

IN- EN UITGANG 
 

Ons kindcentrum heeft maar liefst vier in- en uitgangen. Dit is heel fijn, want hierdoor is het 

rustiger voor iedereen bij het naar binnen en naar buiten gaan. 

De ingang aan de Museumweg is de hoofdingang. Deze ingang is onder andere voor de 

leerlingen van de groepen 3, 4 en 5. Aan de Voorburggracht bevindt zich de ingang van de 

kleuters. 

Aan de Dorpsstraat zijn er twee ingangen: de rechteringang is de ingang van de 

Peuterspeelzaal en de BSO, de linkeringang wordt gebruikt door de leerlingen van de groepen 

6, 7 en 8. 

 

In de ochtend mogen de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 wat vroeger (vanaf 8.20 uur) 

binnen worden gebracht, voor een rustige start en zodat ze nog even in alle rust één en ander 

kunnen laten zien aan hun ouders/verzorgers en afscheid kunnen nemen.  

Vanaf groep 4 blijven de kinderen buiten wachten tot de eerste bel gaat, om 8.25 uur.  

Om 8.30 uur gaat de tweede bel en sluiten de deuren van de klaslokalen, zodat we kunnen 

beginnen met de dag! 

Na de voorjaarsvakantie zijn de leerlingen van groep 3 alweer zo groot en zelfstandig 

geworden, dat zij dan ook in de ochtend wachten op de eerste bel. 

 

 



 

PARKEREN 
 

Parkeren rondom ons kindcentrum blijft een probleem. Helaas ziet de gemeente nog geen 

reden om dit aan te passen. Mochten de parkeerplaatsen bezet zijn, dan willen we u vragen 

om uit te wijken naar het parkeerterrein bij het winkelcentrum van de Broekerveiling, naast 

snackbar Kwalitaria. Daar is meestal nog genoeg parkeerruimte. 

We willen u dringend verzoeken NIET te parkeren bij de garages van onze buren aan de 

Voorburggracht. Dit is NIET toegestaan! Ook het half-op-de-stoep-parkeren is niet 

toegestaan. 

 

WIE WERKEN ER BINNEN ONS KINDCENTRUM? 
 

Met 9 groepen onderwijsgroepen, peuteropvang, BSO, extra hulp en activiteiten, zijn er veel 

werknemers binnen ons kindcentrum. Maar wie doet nu eigenlijk wat? 

  

Helene de Vries Directeur  

Nicole Balder Administratief medewerker 

Rita de Dijcker Intern-begeleider, antipest-coördinator, vertrouwenspersoon 

Joost Goedbloed Leerkracht groep 8, bovenbouwcoördinator, leerspecialist,  

Renate Korver Leerkracht groep 1/2B, onderbouwcoördinator, ICT-coördinator 

Lydia Tierolf Leerkracht groep 7, cultuurspecialist, contactpersoon 

Rianne de Groot Leerkracht groep 6, lid MR 

Jet de Boer Leerkracht groep 4 

Deborah van Beveren Leerkracht groep 5 

Alie Nijdam Leerkracht groep 5 

Kayleigh van Emst Leerkracht groep 6 (di) en diverse groepen 

Caroline Strijbis Leerkracht groep 3, lid MR 

Annemarie Voet Leerkracht groep 1/2C 

Lineke Roobol Leerkracht groep 3, leerkracht Levelwerk en Plusgroep, lid OC 

Nel de Geus Leerkracht groep 1/2 B, lid OC 

Inge Denneman Leerkracht groep1/2 A 

Mirjam Bethlehem Leerkracht groep1/2 C 

Vanessa Terpstra Leerkracht groep 1/2 A, lid MR 

Demi Aussems Vakleerkracht gym en BSO-medewerker 

Wendy Wouters Leerkracht flexpool met onze school als standschool 

Peter Visser Leerkracht flexpool met onze school als standschool  

Margriet Ellens Invalleerkracht 

Cora van der Leeden Pedagogisch medewerker en leidster peuteropvang 

Kasja Rademaker Pedagogisch medewerker en leidster peuteropvang 

Tim Muhlbauer Pedagogisch medewerker en begeleider arrangement 

Anna Balder Pedagogisch medewerker en begeleider arrangement 

Janny Vader RT-medewerkster bij de kleutergroepen (vrijwilligster) 

Opa Auke Pool Klusjesopa 

Judith Groot CJG-coach 

Marchien Bakker RT (arrangementen) 

Artina van de Bult Ambulant begeleidster 

Sabina Interieurverzorgster  

Bij afwezigheid van Helene de Vries kunt u zich wenden tot Nicole Balder, Joost Goedbloed 

of Renate Korver. 

  



 

 

 

 

GGD 
 

De jeugdarts en de doktersassistente van de GGD gaan binnenkort starten met de onderzoeken 

van de kinderen geboren tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014. 

De onderzoeken vinden plaats in het CJG, De Binding te Zuid-Scharwoude en staan gepland 

op: 2, 5, 16, 19, 26 en 30 september 2019. 

U ontvangt de uitnodigingen thuis. 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Deze leerlingen van ons kindcentrum 

wonnen de 3de prijs met het 

bouwdorp! 

 

Toppers van de week zijn: 

Noah, Vince, Tijmen, Thijn! 


