
  

  
 

21 november 2018 
 

AGENDA 
 

23 november   Techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij  

28 november   De groepen 1 t/m 4 gaan naar het Sinterklaaspakhuis 

  5 december   Sinterklaasviering 

14 december   Leerlingenraadvergadering 

20 december   Kerstviering in school, informatie volgt 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

  7 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

  9 januari   Luizencontrole 

14 januari   Voorlichtingsavond groep 8 Jan Arentsz 

15 januari   Gastles groep 8 “Zeebenen in de klas” 

16 januari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 januari   Leerlingenraadvergadering 

21 januari   Start toetsweken 

25 januari   Bezoek Clusius-college groep 8  

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week woensdag de fotograaf bij de peutergroep was en het Mamacafé? 

 Baby’s niet altijd lachen op commando 

 Er toch prachtige foto’s zijn gemaakt! 

 Afgelopen vrijdag de Schoolschaakkampioenschappen plaatsvonden 

 Onze school met twee teams vertegenwoordigd was 
 We een goed en sportief toernooi hebben gespeeld 
 Het eerste team 4e werd en het tweede team het beste van alle tweede teams! 
 Vorige week de groepen 5 t/m 8 naar de voorstelling “Het Mysterie van Alkmaar” zijn 

gegaan 

 De kinderen hebben genoten en ook hebben geleerd over de Grote Kerk van Alkmaar 
 Er een extra verrassing was 
 Eén van de orkestleden een oud-leerling van onze school is 
 Zij na de voorstelling nog wat leerlingen heeft gesproken 
 Zij ook een mailtje naar hen heeft gestuurd 

 Dit heel speciaal was! 
 Een deel van de leerlingen die middag een gezellige en leuke knutselmiddag had 

 Het fijn was dat juf Deborah, juf Cora en juf Kasja de kinderen hierbij hielpen 

 Groep 8 gisteren is gestart met de Week van de Mediawijsheid  
 We hopen dat ze op mediagebied nóg wijzer worden! 

 Sinterklaas zaterdag in het land is aangekomen 
 We het heel fijn vinden dat hij er weer is! 

 De ouders van de oudercommissie de school al prachtig hebben versierd voor de Sint en 

zijn pieten 
 We hier heel blij mee zijn!!! 

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


 Deze week ook nog tien-minutengesprekken plaatsvinden 

 We het fijn vinden zoveel betrokken ouders en verzorgers in de school te zien 

 Vrijdag de techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8 wordt gehouden 

 We het super vinden dat er al zoveel ouders hun hulp hebben aangeboden! 

 We de kinderen een leerzame en leuke ochtend wensen! 

 

KINDERPRAAT 
  

- De interieurverzorgster/moeder vraagt in een leuk gesprekje met een kleuter hoe oud hij is. 

Hij geeft antwoord en vraagt hoe oud zij dan is. Ze zegt: “Hoe oud dénk je dat ik ben?” 

Kleuter: “Ik denk wel al heel oud. Ik denk zeker honderd, maar vast al honderdduizend!” 

- Tijdens het eten en drinken valt het een peuter op dat de stagiaire Anne een beugel heeft. 

Ze vraagt aan Anne: “Heb jij stickers op je tanden?” 

- Op de BSO vraagt de juf aan een leerling: “Ben je nog steeds verkouden?” Antwoord: ”ja, 

ik ben zomer, winter, lente en herfst verkouden en óók nog in het voorjaar!” 

- Tijdens het tafelmoment bij de BSO zegt een leerling: “Juf, het is ongelofelijk, maar ik 

denk dat ik de stoomboot van Sinterklaas zie komen!” (de rook uit de pijp van de 

chipsfabriek) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort één jarige: 

23 november Ensa, groep 5 

Ensa, een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Fenna in groep 1A. 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons in de onderwijsgroepen van het Mozaïek! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Dure decembermaand (herhaalde oproep): 
Voor sommige gezinnen is de decembermaand een extra dure maand en is het moeilijk om 

presentjes voor de kinderen te verzorgen. Zit u in zo’n situatie? In onze bibliotheek op school 

(op de bovenverdieping) staat bij de tafel een doos met leesboeken die wij vele malen dubbel 

hebben. Het staat u dan vrij om hierin te ‘snuffelen’ en, indien u het kunt gebruiken, hier wat 

uit mee te nemen. 

 

Computerschermen (herhaalde oproep): 
In de hal staan nog twee computerschermen. Deze kunnen voor € 5,- per stuk worden 

meegenomen. Betaling in de directiekamer. 

 

Voedselhulp 

Graag vragen wij uw aandacht voor de kerstactie bij onze school, voor Voedselhulp 

Langedijk. U vindt de informatiebrief voor deze actie in de bijlage. 

In de hal bij de hoofdingang staan dozen klaar. Hier kunt u uw producten doneren voor deze 

mooie kerstactie! 

 

 



 

 

Led tulpen laten groeien! 

Groep 8 heeft gisteren de tulpenbollen ontvangen voor de Led tulpen prijsvraag, een échte 

Tuinbouwbattle. Deze Noord-Hollandse Tuinbouwbattle is een lesprogramma voor kinderen 

van groep 8 in het basisonderwijs, mede gesubsidieerd door de provincie en KAVB. Kinderen 

leren hoe tulpenbollen groeien en tot bloei komen en worden uitgedaagd om de oogst te 

verkopen. Er zijn vijf mobiele teeltinstallaties ontwikkeld met ledverlichting en deze zijn 

geschikt gemaakt om in twee lagen tulpen te broeien. Deze teeltinstallatie wordt in de klas 

gezet en de leerkracht heeft er een lespakket bij gekregen die heel gevarieerd zijn, met 

filmpjes, verdiepende stof en leuke opdrachten. Verder hebben de kinderen de taak om voor 

de tulpen te zorgen. De kinderen leren dus iets over de groei en bloei van tulpen en ze worden 

gestimuleerd om creatief en ondernemend te zijn. Als de tulpenteelt klaar is, kan de klas de 

400 tulpen oogsten. De kinderen mogen zelf bedenken wat zij met de tulpen doen en waar de 

opbrengst naartoe gaat. We hopen dat de kinderen groene tulpenvingers hebben en het een 

geslaagde oogst wordt! 

 

Mysterie van Alkmaar  

Lieve Van Arkels,  

Wat ontzettend leuk dat jullie bij de voorstelling ‘Het 

mysterie van Alkmaar’ zijn gaan kijken. Ik ben heel 

benieuwd wat jullie er van vonden!  

Ik was de gele monnik met de hobo. En ik heb ook op jullie 

school gezeten :) Daarom vond ik het zo leuk dat ik meester 

Visser heb gezien. Ik zat bij hem 

in groep 4, heeeeeeeeeel lang 

geleden..... 

Groetjes aan iedereen op m’n 

oude schooltje!  

Heel veel liefs, 

Dorine Schoon 

www.dorineschoon.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

In de vergadering is verder gesproken over het speelplein en het grasveld. Volgende week 

komt iemand van de gemeente verder praten over het grasveld en een werkgroep met ouders 

gaat aan de slag met het maken van een plan voor het schoolplein. 
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GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: een huissleutel met een blauwe sleutelhanger. Graag inleveren op het 

directiekantoor. 

 

Gevonden: zwart vestje, maat 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFrbntg-XeAhXLJVAKHRCjBfgQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.drukwerkmax.nl/voel-de-herfst-in-je-ontwerp/&psig=AOvVaw1lrRla0QLMjZKKJ2m5M2AC&ust=1542874036325750

