
  

25 maart 2020  
 

AGENDA 
 

25 maart  Grote Rekendag 

 27 maart  Leerlingenraadvergadering  

 31 maart  Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

 31 maart  Groep 7 Swim’s Cool 

   1 april  Start Cito-entreetoets groep 7 

   7 april  Groep 7 Swim’s Cool 

   9 april  Paasviering, informatie volgt 

   9 april  Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

 10 april  Goede Vrijdag, gehele Kindcentrum vrij  

 11 april  Handbaltoernooi (afgelast) 

 13 april  Tweede Paasdag 

 14 april  Groep 7 Swim’s Cool  

 15 en 16 april  Dia-eindtoets groep 8 (afgelast) 

 17 april  Koningsspelen (afgelast) 

 17 april  Cultuur Primair groepen 1 en 2 

 27 april t/m 8 mei Meivakantie 

 27 april  Koningsdag (afgelast) 

   4 mei  Dodenherdenking 

   5 mei  Bevrijdingsdag 

 10 mei  Moederdag 

 13 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs (wordt een digitale les) 

 15 mei  Sportdag kleuters 

 15 mei  Leerlingenraadvergadering 

 18 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs 

 20 mei  Techniekochtend groepen 3 en 4 

 20 mei  Groep 8 afsluiting preventieproject Alcohol en Drugs 

 26 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

 27 mei  Schoolfotograaf peuteropvang 

 27 mei  Sportdag groepen 3 en 4 

  

Aangezien ons kindcentrum tot 6 april gesloten is, vervallen alle (in het rood aangegeven) 

activiteiten.  

 

KINDERPRAAT 
 

Ook thuis is er natuurlijk leuke kinderpraat: 

 

- We hadden het over pleisters. Roos gaf aan dat een jongetje in haar klas ook pijn aan zijn 

oog had, want hij heeft een pleister op zijn oog. Ik vroeg aan haar wat hij dan heeft aan zijn 

oog. Roos: ‘Hij heeft een luiert’" (lui oog      ) 

 

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


 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

25 maart Seth, groep 7 

26 maart Suus, groep 6 

29 maart Jairah, groep 8 

30 maart Aiden, groep 1 

30 maart Arwen, groep 1 

 

Ondanks de beperkingen door het Corona-virus, hopen we dat jullie toch een fijne dag mogen 

hebben! 

Als de school weer opengaat, gaan we het dubbel vieren!! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

• Eindtoets groep 8 

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen zal dit schooljaar de eindtoets in groep 8 komen 

te vervallen. Het schooladvies is daardoor leidend geworden. 

Mocht u hier nog vragen over hebben, mailt u ons dan gerust: mozaiek@tabijn.nl  

 

• Bereikbaarheid school 

Omdat de meeste leerkrachten de richtlijnen van het RIVM volgen en thuis werken, is 

de bereikbaarheid van school nu minder dan normaal. Daarom willen wij u vragen om 

voor informatie of vragen, gebruik te maken van de mail. De opvang is wel bereikbaar 

(keuzetoets 4) 

 

• Vaste telefoonlijn 

In deze snelle digitale wereld blijkt dat er steeds meer ouders en verzorgers géén vaste 

telefoonlijn meer hebben, maar alleen nog mobiel telefonisch bereikbaar. Mocht dit bij 

u het geval zijn, dan horen wij dit graag, zodat we het vaste nummer uit onze 

administratie kunnen halen. De mobiele nummers die u al heeft doorgegeven, zijn 

natuurlijk gewoon bij ons bekend. 

Alvast bedankt!  

 

• Tekeningen en kaarten voor ouderen 

Op dit moment zijn er veel ouderen die tot de risicogroep behoren en daarom geen 

bezoek mogen ontvangen. Dit maakt het extra moeilijk voor hen! Daarom willen we 

een oproep doen aan alle kinderen die momenteel thuis zijn: 

 Maak een mooie tekening of kaart voor een oudere.  

 Stuur die naar ons op Chr. kindcentrum Het Mozaïek (Museumweg 1, 1721 

BW Broek op Langedijk) of stop het in onze brievenbus bij school (maak je 

gelijk een mooie buitenwandeling of fietstochtje!) 

 Wij zullen ervoor zorgen dat de tekeningen en kaarten goed terechtkomen. 

 We hebben al veel kaarten bij de ouderen mogen bezorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


• Tekening van hoop voor het raam 

In Italië is een mooi initiatief ontstaan: kinderen maken mooie tekeningen met een 

regenboog en de tekst ‘Alles komt goed’. Een mooi idee! Laten we de ramen van de 

huizen in Langedijk en omgeving kleuren met de tekeningen (of spandoeken) van 

kinderen! Wie doet er mee?  

Kijk op de volgende bladzijde hoe dat er in Italië uitziet. 

 

  
 

 

• Tips op Social Schools en de Facebookpagina 

Op ons ouderportaal Social Schools en op onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-

309850846018385/)worden veel leuke links en tips geplaatst voor activiteiten thuis 

voor tijdens de periode onderwijs-op-afstand!  

 

• Leuke actie bij bol.com 

Bij bol.com zijn 5 e-books en 5 luisterboeken voor maar 1 cent per stuk te bestellen.  

Klik op deze link https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ en zoek een leuk e-book 

of luisterboek uit. Ze zijn daarna eenvoudig te downloaden, het enige wat je moet 

hebben is een account van bol.com. Deze is gratis aan te maken indien u deze niet 

heeft. Iedere week is er een nieuw serie beschikbaar. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-309850846018385/
https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-309850846018385/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Fthuisblijvertjes%2F&data=02%7C01%7C%7Cd3eff4b417ab4fe6fe3008d7cf39e870%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637205719925413077&sdata=mOlqpH3stpNuT6QXn47vty5NAfO4hIfZHXrWEZIwjDk%3D&reserved=0


 

 

BIJZONDERE UITGAVE! 
 

Nienke Duijn, de moeder van Ensa en Sem, heeft een kinderboek geschreven voor 

gezinnen met een chronisch ziek kind. Nu hebben we een beroemde mama op school! 

 

 

 
 
 

  Samenvatting 
“Mijn broertje is bijzonder, omdat hij anders is 
dan andere kinderen. Eigenlijk kan je helemaal 
niets aan hem zien hoor. Hij ziet er gewoon 
hetzelfde uit zoals jij en ik. Maar toch is hij 
anders. Mijn broertje heeft andere longen dan 
wij, omdat hij een longafwijking heeft en 
‘chronisch ziek’ is.” 
 
Is jouw broertje/zusje chronisch ziek? Dit boek 
gaat over ‘ik’ die zijn gedachten verwoord over 
zijn broertje die regelmatig in het ziekenhuis 
ligt. Vanuit het oogpunt en denkwijze van een 
kind wordt het verhaal verteld, wat het met 
hém doet en hoe het dagelijks leven hierdoor 
wordt beïnvloed.  
Want wat er ook aan de hand is, je broertje blijft 
nog altijd gewoon je broertje! 
 

Over de auteur 

Nienke Duijn (1982) is een moeder van drie kinderen waarvan de 

jongste chronisch ziek is. Na vele turbulente jaren van zorgen, angst 

en opvoeding is er nu ruimte gekomen om onze ervaringen binnen 

het gezin in een vorm van een kinderboek te schrijven. Het schrijven 

van dit boek is ook een goede verwerking voor iedereen binnen het 

gezin gebleken. Naast moeder is Nienke tevens werkzaam als 

kinderoefentherapeut en is ze eigenaar van een praktijk, wat zij al 

vele jaren met plezier en passie doet. De combinatie van een bedrijf 

en een gezin is een grote uitdaging.  

Nienke Duijn 
 

Mijn broertje in het 
ziekenhuis 

Voor alle gezinnen met een 
chronisch ziek kind 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F31013829%2Fwww.boekscout.nl%3Fp%3DeyJzIjoiZkNtUlVQaUcwMldnbTE3M2tfTWZDb2VHSXYwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEwNDI2JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEwNDI2JnV0bV9jb250ZW50PUFmYmVlbGRpbmdcIixcImlkXCI6XCI5ZDFhYWFlM2NkOTE0NWJhYTJkYWIwMTJiMGUyN2NiMFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjc1Zjg1MDY2YTMzZGRjNjZhMWIzNjM1Zjc3MjhkMDUyMzRhMDJkY2NcIl19In0&data=02%7C01%7C%7Cf7d5f639efaa47eeabdc08d7ccecf8fb%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637203190474397156&sdata=Dsu1yZvA5MuCS%2FacaUpLdJb3OA8d9ts8ekMjlX1QE0A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F31013829%2Fwww.boekscout.nl%3Fp%3DeyJzIjoiMGQ0UVZfbHhkTk9DY1lYYnhwX2RNMXBIMUtFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEwNDI2JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEwNDI2JnV0bV9jb250ZW50PUF1dGV1cnNmb3RvXCIsXCJpZFwiOlwiOWQxYWFhZTNjZDkxNDViYWEyZGFiMDEyYjBlMjdjYjBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlY2NlNmNhYjRiMWI1MDEyZGQ4ODRiYmNlNzk4NDhiNjIyZTEwNTMyXCJdfSJ9&data=02%7C01%7C%7Cf7d5f639efaa47eeabdc08d7ccecf8fb%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637203190474407150&sdata=x3bA6uTveJ6SwZWcJf%2BlT3D2bhtpMmfKfI0Y%2FIc09P4%3D&reserved=0


 

 

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Nienke Duijn  

 

Verder lezen? Bestel het boek hier! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 

Onze hardwerkende, 
super behulpzame 
stagiaires, die de 

leerkrachten fijn helpen! 

Toppers van de 
week: 

Onze 
stagiaires! 
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