
  

15 januari 2020  
 

AGENDA 
  17 januari   Groepen 3 en 4 Pretletters, Cultuur Primair 

17 januari Groep 8 naar huiskamer Wonen + Welzijn 

20 januari Start toetsweken 

20 januari Start Nationale Voorleesweek 

22 januari Burgemeester Kompier komt een groep voorlezen! 

24 januari Groep 8 Engelse les door Tweetalig Onderwijs W. Blaeu  

24 januari Groep 8 op bezoek bij het Clusiuscollege in Heerhugowaard 

30 + 31 januari Stakingsdagen onderwijs, informatie volgt 

  3 februari Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

  4 februari Start project 

  4 februari Start adviesgesprekken groep 8 

  7 februari Leerlingenraadvergadering 

11 februari Groep 8 proef-eindtoets 

12 februari Rapporten mee 

14 februari Studiedag voor gehele kindcentrum, alle onderwijs- en 

opvanggroepen vrij, er is geen (peuter)opvang 
  17 t/m 21 februari  Voorjaarsvakantie 

  24 februari   Aanvang 10-minutengesprekken 

    3 maart   Afsluiting project 

    4 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

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

  16 t/m 20 maart  Ik eet het beter-week 

  16 t/m 20 maart  Ik eet het beter groep 7 “Lekker in je vel” 

  19 maart   Ik eet het beter groep 5 “Stapel gezond”, groep 6 “Over de tong”  

     groep 8 “Klassenlunch” 

   20 maart   Pannenkoekdag groep 6 

   20 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8  

   25 maart   Grote Rekendag 

   27 maart   Leerlingenraadvergadering  

     

WIST U DAT….. 
 

 Het volgende week nationale voorleesweek is 

 We daarom op woensdag 22 februari ‘hoog bezoek’ krijgen 

 Eén groep (welke groep blijft nog een verrassing!) die dag zal worden voorgelezen door de 

burgemeester! 

 We de rode loper kunnen uitrollen! 

 Er tijdens de voorleesdagen leuke activiteiten in de bibliotheek zijn! 

 Groep 5 gisteren een gastles instrumenten heeft gehad 

 Ze een aantal hele bijzondere muziekinstrumenten hebben gehoord en gezien! 

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


 Binnenkort op de vrijdagmiddag een nieuwe naschoolse activiteit zal starten voor de 

bovenbouwgroepen 

 De leerlingen vrijdagochtend horen welke activiteit dit is 

 We dit ook nog even spannend houden! 

 We met spoed op zoek zijn naar verkeersouders 

 Het parkeerprobleem rondom de school helaas weer groeit 

 Auto’s nu zelfs op de straat geparkeerd worden nu de stoep niet meer kan 

 Dit levensgevaarlijke situaties voor de kinderen oplevert 

 Er beter bij de parkeerplaatsen bij de snackbar BOL geparkeerd kan worden 

 Kinderen deze afstand kunnen lopen en dit een goede training voor de vierdaagse is 

 De leerlingenraad een extra zebrapad wil bij school 

 Zij dit bij de gemeente gaan aanvragen 

 We u op de hoogte houden van deze aanvraag en de voortgang ervan 

 In deze brief een spannend, leuk nieuwtje staat….. 

 We weten dat u nu al stiekem naar beneden scrolt ;-) 

 Leuk hè! Gefeliciteerd juf I! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Annemarie heeft in december regelmatig het Hallelujah van Händel in de groep laten 

horen. Ook nu willen de kinderen het graag nog horen: “Juf, mogen we dat oudemensen-

lied nog eens horen?” 

- Een peuter heeft een wendag gehad in een kleutergroep. Juf Cora vraagt aan haar: “Wie is 

jouw juf in groep 1?” 

Peuter: “Juf Natere!” (Renate) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort is jarig: 

16 januari Ronja, groep 5 

Ronja, een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Liene in groep A 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

 Staking: 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari zijn er weer stakingen uitgeroepen binnen het 

onderwijs. Vanmiddag zullen we in Social Schools bekend maken wie van de leerkrachten 

gaan staken en wat dit op deze dagen voor gevolgen heeft voor het onderwijs aan uw 

kind(eren).  

Donderdagmiddag 30 januari om 15.00 uur zal er bij het onderwijsbureau van Tabijn in 

Heemskerk een manifestatie worden georganiseerd, met als motto: Tabijn laat zich horen. 

Alle medewerkers zijn hiervoor uitgenodigd. Er wordt gezamenlijk op ludieke wijze 

aandacht gevraagd voor de toekomstige kwaliteit van het onderwijs en onze zorgen 

daarover. Tabijn pakt daarnaast ook tal van andere initiatieven op, een aantal daarvan ook 



in samenwerking met andere schoolbesturen in de regio, om een antwoord te geven op het 

toenemende lerarentekort. 

 

 Gezocht: ouders die willen meepraten en meedenken! 

Tabijn zoekt ouders die willen meedenken en meepraten over kwaliteit in het onderwijs en 

opvang, in de brede zin des woord. 

In Social Schools vindt u de oproep! Meld u snel aan en denk en praat mee over de 

toekomst van de kinderen! 

 

 Rectificatie open plaatsen opvang 

In de vorige Nieuwsbrief stond er een verkeerd schema van de opvang (namelijk twee maal 

de BSO groep 4-7 jaar.) 

Daarom hieronder nogmaals het overzicht: 

Peuteropvang 2-4 jaar 

Maandagochtend 08.30 – 11.45 uur Nog plek beschikbaar 

Dinsdagochtend 08.30 – 11.45 uur Nog plek beschikbaar 

Woensdagochtend 08.30 – 11.45 uur Wachtlijst  

Donderdagochtend 08.30 – 11.45 uur Nog plek beschikbaar 

Vrijdagochtend  08.30 – 11.45 uur Wachtlijst  

 

VSO (Voorschoolse Opvang) 

Maandagochtend 07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

Dinsdagochtend 07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

Woensdagochtend 07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

Donderdagochtend 07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

Vrijdagochtend  07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

* kinderen die vóór 7.30 worden gebracht kunnen eventueel ontbijten bij de VSO. 

 

BSO (Buitenschoolse Opvang) 4 tot 7 jaar  

Maandagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog plek beschikbaar 

Dinsdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog (beperkt) plek 

beschikbaar 

Woensdagmiddag * * 

Donderdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog (beperkt) plek 

beschikbaar 

Vrijdagmiddag 12.15 – 18.30 uur Nog plek beschikbaar 

 

BSO (Buitenschoolse Opvang) leeftijd 7+  

Maandagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog plek beschikbaar 

Dinsdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog (beperkt) plek 

beschikbaar 

Woensdagmiddag * * 

Donderdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog (beperkt) plek 

beschikbaar 

Vrijdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog plek beschikbaar 

* Op moment van schrijven zijn er nog te weinig aanmeldingen voor de BSO op de 

woensdagmiddag en kunnen wij deze nu nog niet starten. 

Mocht u uw kind willen inschrijven voor de peuteropvang, VSO of BSO, dan kunt u een 

inschrijfformulier downloaden via de website: 
                        https://mozaiek.tabijn.nl/praktische-organisatie/opvang/   

 

 

 

https://mozaiek.tabijn.nl/praktische-organisatie/opvang/


Wie werken er bij ons op Het Mozaïek? 

  

Helene de Vries Directeur  

Nicole Balder Administratief medewerker 

Rita de Dijcker Intern begeleider, antipest-coördinator, vertrouwenspersoon 

Joost Goedbloed Leerkracht groep 8, teamleider gr. 3 t/m 8, leerspecialist 

Renate Korver Leerkracht groep 1/2B, teamleider 2 t/m 6-jarigen en opvang 

(peuters/kleuters/BSO/VSO), ICT-coördinator 

Lydia Tierolf Leerkracht groep 7, cultuurspecialist, intern contactpersoon voor 

leerlingen/ouders/personeel vanuit de klachtenregeling 

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 

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 

Anna Balder Pedagogisch medewerker en begeleider arrangement 

Annemiek Appelman Pedagogisch medewerker en begeleidster arrangement 

Lisa Bakkum Pedagogisch medewerker inval en vakanties 

Janny Vader RT-medewerkster bij de kleutergroepen (vrijwilligster) 

Adjo Wijnjeterp Vrijwilligster   

Opa Auke Pool Klusjesopa 

Judith Groot CJG-coach 

Marchien Bakker RT (arrangementen) 

Artina van de Bult Ambulant begeleidster 

Ylene Hulst Ambulant begeleidster 

Stagiaires va. februari 1/2 A: Roshelle 

1/2 C: Eva, Sarah 

4: Daphne 

5: Roos 

6: Lotte 

7: Koen 

8: Yvon 

 

 



 

 

LEUK NIEUWTJE! 
 

Er komt weer een klein steentje bij, in ons Mozaïek! Want….. juf 

Inge is zwanger! We hebben dus nu twee juffen met een baby’tje in 

hun buik! Wat een zegen! Gefeliciteerd juf Inge en een hele fijne, 

goede zwangerschap gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: 
Iris uit groep 4 is haar roze blokfluit kwijt. 

 

Gevonden: 

- Afgebroken stukje van een auto met onderhouds- 

kaartje voor februari 

- Theedoek 

- Pompon  

- Roze handschoen  

- Twee maten gymschoenen 

- Blauwe sjaal 

 

De toppers van de week zijn: 
Juf Anna en Koen m.b.v. 

leerlingen groep 8, omdat zij 
altijd heel goed het schoolfruit 

snijden en verzorgen!   Toppers van de week: 
Juf Anna en Koen m.b.v. 

leerlingen groep 8 



 

Nationale voorleesdagen 2020 in de bieb! 

 
Van 22 januari tot en met 1 februari 2020 vinden De Nationale Voorleesdagen plaats! 
Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen. 

Wat is er te doen in de bibliotheek tijdens de Nationale voorleesdagen? 
Vanaf woensdag 22 januari van 14:30-15:30 uur: Spelen met de top 10 
prentenboeken 2020. 
Kom samen met je zoon/dochter of je kleinkind spelen met de top 10 prentenboeken. 
Bij elk boek is een kleine activiteit bedacht, zodat alle boeken en activiteiten samen 
een klein parcours vormen.  Lezen én spelen met de mooiste prentenboeken. Deze 
activiteit is geschikt voor kinderen van 2 - 6 jaar. 

Het parcours is tijdens de voorleesdagen elke dag te spelen tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek. 

  
Zondag 26 januari van 11:00-11:45 uur. Peuter en kleutervoorstelling ‘Mopperkont’ 
door Potitco 
Mopperkont is een voorstelling die gebaseerd is op het bekroonde boek 
Moppereend. 

‘Eend loopt te mopperen. Ze heeft niemand om mee te spelen. Er verschijnt een 
grijze wolk boven haar hoofd die steeds groter wordt. Alle dieren die zij vraagt, willen 
spelletjes doen die Eend helemaal niet leuk vindt. Dan wordt de wolk zo groot en 
zwart, dat hij barst!’’ 

 
De voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar en hun (groot)ouders. 
Kaartje kost per persoon €7,00. Contant betalen aan de zaal. 
  

Reserveer hier kaartjes voor Mopperkont  

 
Vrijdag 31 januari van 11:00-11:30 uur: Peuterochtend 
Tijdens deze ochtend wordt er voorgelezen uit het boek ‘Moppereend.’ 
Na het voorlezen spelen wij samen een spel en kun je spelen met de top 10 
prentenboeken. 
Gezellig als jullie erbij bent! een toegangskaartje is niet nodig. 
De peuterochtend is geschikt voor kinderen van 3 - 6 jaar. 
  
 

https://www.bibliotheeklangedijk.nl/diensten-activiteiten/reserveren-voor-activiteiten.html


Tijdens de Nationale voorleesdagen. 
Alle kinderen van 0 t/m 6 jaar worden tijdens de Nationale Voorleesdagen gratis lid 
van de bibliotheek en ontvangen het vingerpoppetje van de moppereend. 

 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUps2UpYXnAhWCZlAKHfp-DQUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fclipart-vectoren%2Flezende_kinderen.html&psig=AOvVaw1UEzAv1JAV50W3bg_DTm9t&ust=1579166844728804

