
  

 
 

7 april 2021 
 

AGENDA 
 

13 april   Groep 7 dansworkshop  

14 april   Groep 5 dansworkshop  

22 april   Filmopnames, info volgt later 

23 april   Koningsspelen én Meesters- en Juffendag 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  9 mei    Moederdag 

13 mei    Hemelvaartsdag 

14 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij 

19 mei    Schoolreisje groepen 1 en 2 

24 mei    Tweede Pinksterdag, hele kindcentrum gesloten 

25 mei    Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

26 mei    schoolfotograaf peutergroepen 

26 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

28 mei    Schoolreisje groepen 5, 6 en 7 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• Donderdag 1 april in alle groepen de Paasviering plaatsvond 

• De paascommissie er een prachtige viering van had gemaakt 

• ‘Buuf en Buuf’ hier ook een leuk aandeel in hadden! 

• Alle kinderen een leuk paaspresentje van de oudervereniging hebben ontvangen 

• En alle medewerkers en stagiaires een prachtige en heerlijke taart van hen ontvingen 

• We hier lekker van hebben gesmuld 

• Wij én de kinderen het heel lief van hen vinden! 

• De kinderen ook eieren hebben gezocht 

• Een aantal kinderen van groep 8 samen met ouders van de oudercommissie de eieren had 

verstopt voor de groepen kinderen 

• We vast over een paar maanden ergens op het plein nog eitjes terugvinden!  

• We hopen dat u allen ook fijne paasdagen heeft gehad 

• Het wel bijna een ‘witte Paas’ was in plaats van een witte kerst… 

• Ook vandaag het weer nog guur en grauw is 

• We hopen dat het warme weer nu snel terugkomt! 

• Gisteren groep 7 met de Entreetoets is gestart 

• We hen heeeuuul veel succes wensen! 

 

 

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


KINDERPRAAT 
Een leerling vraagt aan de juf hoeveel kinderen zij heeft. Juf antwoordt dat zij er drie heeft en 

dat zij ook nog een bonuskind heeft. De leerling vraagt wat een bonuskind is. 

Juf antwoordt: “Die heb ik er gratis bijgekregen!” Waarop leerling reageert: “Oh, die heb je 

dus niet zelf uit hoeven broeden!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

7 april Nienke, groep 1 

7 april Quintijn, groep 3 

7 april Ninte, groep 8 

8 april Scott, groep 3 

8 april Dyonne, groep 8 

9 april Joshua, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Estella in groep 7 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Fiets gezocht 

Voor een leerling in de bovenbouw zijn wij op zoek naar een (meisjes)fiets. Mocht u een fiets 

over hebben en deze willen doneren, dan horen wij het graag! 

 

Even voorstellen 

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Natasja Bosman en sinds 2 weken 

werk ik 2 ochtenden op re-integratiebasis bij Het Mozaïek. Eén ochtend 

ondersteun ik groepjes kinderen door de school heen die wat extra hulp 

kunnen gebruiken. De andere ochtend doe ik wat klussen op 

managementvlak. Ik werk al heel wat jaren in het basisonderwijs en bij 

Stichting Tabijn als adjunct directeur/locatieleider en ik vind het leuk om 

eens bij het Mozaïek te kunnen kijken/werken. Wie weet heeft u mij eens aan de telefoon of 

komt uw kind thuis met het bericht met mij te hebben gewerkt. 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 

- Wit sjaaltje 

- Benside sjaal 

- Groene trui 

- Zwarte skibroek 

- Fietsbel 

- Gele en groene dopper 

- Roze babymutsje 

- Zwarte toilettas met tandenborstel 


