
  

10 juni 2020  
 

AGENDA 
 

12 juni  Leerlingenraadvergadering  

12 juni  Schoolreisje groepen 5, 6 en 7: gaat niet door 

16 juni  Digitaal verkeersexamen groep 7 

18 juni  Schoolreisje groepen 3 en 4: gaat niet door 

19 juni  Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8: gaat niet door 

21 juni  Vaderdag 

23 juni  Sportdag groepen 5 t/m 8 gaat niet door 

24 juni  Schoolreisje groepen 1/2 A, B en C gaat niet door 

24 juni  De juffen van de groepen 3, 4 en 5 vieren hun verjaardag 

25 juni  Doordraaimiddag onder voorbehoud, info volgt 

29 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de onderbouwgroepen gaat niet door* 

30 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen gaat niet door* 

30 juni  Afscheidsavond groep 8, verdere info volgt 

  1 juli  Groep 8 neemt afscheid van de school: onder voorbehoud 

  1 juli  Rapporten mee 

  3 juli  Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur, margedag vervalt. 

  6 juli t/m 14 augustus  Zomervakantie  

 

➢ De gearceerde activiteiten gaan niet door 

➢ * we zijn intern aan het bespreken of het spelen van de musical voor de andere 

groepen toch mogelijk is met aanpassingen. Wordt vervolgd. 

 

WIST U DAT….. 
 

• We eergisteren weer alle kinderen mochten begroeten! 

• Iedereen wel weer even moest wennen aan de vollere groepen en de bedrijvigheid 

• De vrolijkheid in het hele gebouw te horen was 

• De juffen en meesters merkten dat iedereen veel bij te praten had 

• Dit praten bijna de hele dag doorging       

• We blij zijn dat we de laatste vier weken weer met zijn allen kunnen zijn 

• Het fijn is om zo het jaar te kunnen afsluiten! 

• Juf Inge deze week op gepaste afstand met een dikke buik naar ‘haar kindjes’ komt 

zwaaien 

• Ze de kinderen van de groep heel erg mist! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 1/2B wordt gesproken over de uitstel van de raketlancering eind mei. “Dat zal wel 

weer door corona komen”, verzucht een kleuter. 

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


- In groep 5 wordt aan juf gevraagd wanneer ze, vanaf 8 juni, weer gym hebben. Juf geeft 

aan dat dat op maandag en donderdag is. “Oh”, is de reactie, “net als vroeger dus!” 

- Een kleuter staat buiten met juf Nel op haar moeder te wachten. Het regent een beetje. 

“Hè” zegt ze “mijn haar is helemaal zweterig!” 

- Het is een bewolkte dag en de BSO-kinderen spelen buiten als ineens, om half vijf, de zon 

begint te schijnen. Leerling: “Waarom gaat de zon nu pas op?” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

12 juni Emily, groep 7 

14 juni Esmee, groep 2 

14 juni Jan Pieter, groep 8 

15 juni Tijn, groep 1 

15 juni Finn, groep 1 

15 juni Naomi, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Toegang in en om de school 

Graag willen we nogmaals de aandacht vragen voor de toegang in de school en op het 

schoolplein. We begrijpen dat het nog wennen is, maar het is niet de bedoeling dat ouders de 

school betreden zonder toestemming. We merken dat er toch nog veel ouders binnenkomen, 

allen met een legitieme reden; de ene ouder is er maar eentje, maar veel ‘eentjes’ vormen er 

teveel. Het klinkt heel onaardig en het druist tegen alles in waar we voor staan, maar we 

willen u toch vragen om de maatregelen op te volgen. 

Heel erg bedankt! 

 

Nieuwe juf 

We zijn blij u te kunnen vertellen dat na de zomervakantie juf Laura Abels bij ons zal starten. 

Laura heeft al een aantal keer bij ons ingevallen en is voor sommige kinderen al een bekend 

gezicht. Laura zal na de vakantie de zwangerschapsvervanging in groep 1/2A voor juf Inge 

invullen en daarnaast zal ze de duo-collega zijn van juf Renate in groep 1/2B. 

Juf Laura zal zich in de volgende Nieuwsbrief zelf even voorstellen. 

Welkom juf Laura en we wensen u een fijne tijd bij ons op Het Mozaïek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breaking news vanuit de Schoolplein Werkgroep! 

De droom van onze kinderen voor het Schoolplein 2.0 komt uit! Een uitdagend, 

duurzaam, educatief, natuurlijk en toekomstbestendig schoolplein waar elk kind 

naar hartenlust kan spelen.  

De financiering voor het schoolplein is rond en het definitieve ontwerp hiervoor is 

goedgekeurd door alle betrokken partijen. Hierin zijn de wensen van alle 

kinderen, docenten, ouders en de veiligheidseisen van Stichting Tabijn 

opgenomen. Begin juli gaat het dan toch echt gebeuren en start de Firma 

Groenmeesters met de basiswerkzaamheden voor het plein. Daarna worden de 

aanvullende speeltoestellen nog geplaatst. Na de zomervakantie zal er nog een 

kleine actie van, door en voor de kinderen bedacht worden als aanvulling voor de 

aanschaf voor een specifiek speeltoestel.   

Mede door de bijdragen van de Stichting Tabijn, de Oudervereniging en alle 

acties zoals het Arkelterras, de kledinginzamelingsactie en de sponsorloop van 

afgelopen jaar kan de schop er nu in. Met elkaar hebben we de droom van onze 

kinderen kunnen waarmaken en kunnen zij spelenderwijs aan het nieuwe 

schooljaar beginnen! 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 
Timo, Annemiek, Talitha, 

Femmy, Kasja en Piet! 
Onze geweldige schoolplein-

werkgroep! 

Toppers van de 
week:  

De schoolplein 
werkgroep! 


