
  

  
 

19 juni 2019 
 

AGENDA 
 

19 juni    Voorleesoptocht voor peuters/kleuters 

20 juni    Arkelterras 

20 juni    Groepen 3 en 4 schoolreisje 

21 juni    Leerlingenraadvergadering 

21 juni    Groep 6 Jump-clinic  

25 juni    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

26 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

27 juni    Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

28 juni    Activiteitenmiddag 

  1 juli    Kleutergroepen Kabouterkringloop 

  2 jui    Kleutergroepen Kabouterkringloop 

  2 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  3 juli    Meesters- en juffendag 

  4 juli    Kleutergroepen Kabouterkringloop 

  4 juli    Doordraaimiddag: bij de volgende groep kijken 

  8 juli    Musical groep 8 voor de onderbouwgroepen 

  9 juli    Musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen 

  9 juli    ’s Avonds afscheidsmusical groep 8 

10 juli    Rapporten mee 

10 juli    Groep 8 neemt afscheid van alle leerlingen en de school 

12 juli    Margedag: alle onderwijsgroepen zijn al vrij  

15 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 

26 augustus   Eerste schooldag na de zomervakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

 Het afgelopen zondag Vaderdag is geweest 

 Menig vader is verwend met allerlei prachtige knutsels en creatieve uitspattingen 
 Morgen het Arkelterras, i.v.m. de AlkmaarsePlusvierdaagse, is 

 Dit een ongelofelijke happening is 
 We dit niet kunnen uitleggen- u moet het ervaren 
 Voor de ultieme beleving u rond het middaguur even langs moet lopen 
 We ook bij deze activiteit heel blij zijn met alle hulp en donaties van taarten, cakes en 

soep! Hartelijk bedankt hiervoor! 
 De Museumweg voor deze vierdaagse morgen van 08.30 uur tot ongeveer 15.00 voor 

verkeer is afgesloten 
 We groep 8 alvast heel veel succes en plezier wensen met hun eigen restaurant! 

 Groep 3 en 4 morgen op schoolreisje gaan 

 Wij hen ook heel veel plezier wensen! 
 We in de zomervakantie nieuw meubilair krijgen!! 
 We het oude meubilair gaan doneren aan MissIq 

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


 We nog veel hulp van sterke ouders en kinderen kunnen gebruiken bij het inladen van het 

oude meubilair in een vrachtwagen 
 Dit hoogstwaarschijnlijk gaat plaatsvinden op een zaterdag in juli.  
 We u daar zo snel mogelijk over informeren! 
 Als u kunt helpen: graag opgeven bij meester Joost! 
 Voor koffie/thee en lekkere koeken wordt gezorgd! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling in groep 6: ‘Juf, er loopt hier een dode mier!’ 

- Op de peutergroep zegt juf dat we gaan opruimen. Peuter reageert: “Ik kan niet opruimen, 

ik ben een beetje sappig!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

19 juni Emily, groep 1 

20 juni Maes, peutergroep 

22 juni Esmée, groep 1 

23 juni Jayda-Lynn, groep 2 

24 juni Bridget, groep 5 

24 juni Mylan, groep 5 

25 juni Mick, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Tijn in groep C en Finn in groep C. 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op het Mozaïek!   

 

NB: Sommige kleuters die nu 4 jaar zijn geworden komen na de zomervakantie voor het 

“echie” op school. Wij wensen hen ook na de vakantie hartelijk welkom!  

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Afscheid meester Peter 
Via deze weg willen we alle ouders en leerlingen mededelen dat meester Peter na de vakantie 

binnen Tabijn een nieuwe functie zal gaan vervullen. Zijn standschool zullen wij nog wel 

blijven en dus zullen wij meester Peter nog wel met regelmaat op school blijven zien. 

Meester Peter is in 1989 bij ons op school begonnen en heeft in die jaren bij ons op school les 

gegeven in de groepen 4, 5, 6 en 7. Hij is dus al 30 jaar bij ons op school! 

Dat is niet mis! Vele ouders die hun kind op school komen aanmelden, kennen meester Peter 

nog van de tijd dat zij zelf bij hem in de klas zaten. Veel Langedijkers hebben hun goede 

rekenprestaties of juiste spelling ook aan hem te danken! 

U kunt meester Peter de hand schudden op donderdag 11 juli, om 14.30 uur in de zaal. 

We wensen meester Peter heel veel succes en plezier in zijn nieuwe werkomgeving en nemen 

geen afscheid, maar zeggen tot ziens!!! 

 

 

 



 GROEPSINDELING  SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Voor volgend schooljaar zullen de groepen de volgende leerkrachten hebben: 

 

Groep 1/2 A Inge Denneman + vacature 

Groep 1/2 B Renate Korver + Nel de Geus 

Groep 1/2 C Mirjam Bethlehem + Annemarie Voet 

Groep 3 Lineke Roobol + Caroline Strijbis 

Groep 4 Jet de Boer 

Groep 5 Alie Nijdam + Deborah van Beveren 

Groep 6 Rianne de Groot + Kayleigh van Emst 

Groep 7 Lydia Tierolf 

Groep 8 Joost Goedbloed 

 

 

JUFFEN- EN MEESTERSDAG 
 

Woensdag 3 juli vieren we juffen- en meestersdag. Dit is een dag waarop alle meesters en 

juffen tegelijkertijd hun verjaardag vieren. De kinderen hoeven die dag geen eten/drinken mee 

naar school (voor de kleine pauze).  

Die ochtend zijn we met elkaar in de grote zaal, voor een korte start van de dag. Daarna gaan 

de leerlingen naar hun eigen klas. Naast de kringactiviteit mogen de kinderen (alleen of in een 

groepje) een optreden doen voor de juf/meester en klasgenoten. Eén van de optredens wordt 

uitgenodigd om aan het einde van de ochtend (rond half twaalf) voor de hele school op te 

treden: dus van iedere groep volgt er een act. Maar….er zal ook nog een verrassingsoptreden 

zijn!  

Bij goed weer zullen de optredens vanaf half twaalf plaatsvinden op het veld en bent u daarbij 

van harte welkom! 

 De kinderen die een optreden willen doen (zang, dans, acrobatiek, goochelen, grote 

kunst, grote verdwijntruc, kunstje met een dwerghamster) : geef je op bij je meester of 

juf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

  

Helden van de 

week: 

Linda Koedijk en 

Femmy Vroegop 

 

HELD VAN DE WEEK is: 

Linda Koedijk  

en Femmy Vroegop 
Omdat zij op vrijwillige basis onze school 

zo prachtig ‘pimpen’!! Bijvoorbeeld de 

prachtige zitplek bovenaan de trap! 


