
  

  
 

13 maart 2019 
 

AGENDA 
 

15 maart   Stakingsdag onderwijs: groep 7 geen les 

19 maart   Verkeerslessen 

19 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

22 maart   Pannenkoekdag groep 6 

22 maart   Leerlingenraadvergadering  

22 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

25 maart t/m 1 april  Groep 7 programma Ik eet het beter: Expeditie lekker in je vel 

26 maart   Groep 5 bezoek museum BroekerVeiling 

26 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

28 maart   Groep 5 programma Ik eet het beter: Stapelgezond 

28 maart   Groep 8 programma Ik eet het beter: Klassenlunch 

29 maart   Groep 6 programma Ik eet het beter: Over de tong  

  2 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  5 april    Verkeerslessen 

  8 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

  9 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  9 april   Groep 6 Stedelijk museum  

  9 april   Afsluiting projectweken: 17.00-19.00 uur 

10 april   Techniekochtend groepen 3 en 4 

12 april   Koningsspelen 

16/17 (18) april  DIA-eindtoets groep 8 

16 april    groep 7 gymles in Duikerdel 

18 april    Paasviering, informatie volgt: alle leerlingen vrij om 12.15 uur 

19 april   Goede Vrijdag 

19 april t/m 3 mei  Meivakantie 

22 april   Tweede Paasdag 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  6 mei    Eerste schooldag na meivakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Juf Helene vorige week een tweedaagse met de directeuren van Tabijn heeft gehad 

 Zij met elkaar een aantal Kindcentra hebben bezocht in Vlaardingen 

 Juf Helene hierdoor nog meer geïnspireerd is geraakt 

 We in de toekomst vast meer zullen merken van deze inspiraties! 

 Deze week alle groepen zijn begonnen met het project over ‘de Ruimte’ 

 De groepen 1 t/m 4 vandaag naar een voorstelling gaan van het Zoldertheater 

 De leerlingen deze voorstelling cadeau krijgen van het Zoldertheater 

 Het namelijk voor hen een jubileumjaar is! 

 We het Zoldertheater van harte feliciteren! 

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


 

KINDERPRAAT 
 

- Groep 7 fietst naar het zwembad. Leerling tegen andere leerling:  'Je remt te hard!' Waarop 

de ander zegt: 'Daar kan ik niks aan doen, ik heb tegenwind!' 

- Een peuter zit bij juf op schoot en kijkt in haar nek. “Jij hebt pukkels van mijn moeder!” 

(moedervlekken) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

14 maart Mason, groep 2 

15 maart Mees, groep 2 

18 maart Daan, groep 5 

19 maart Davy, groep 2 

19 maart Sem, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Activiteitenmiddag: herhaalde oproep 

Vrijdagmiddag 22 maart is er weer activiteitenmiddag! Op deze middag bieden we de 

kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 diverse activiteiten aan, waar ze zich voor kunnen 

inschrijven. Dit kan een tekenworkshop zijn, dans, kleien, kalligrafie, schilderen, 

acrobatiek, eierwarmers haken, sprei punniken, haren vlechten, creatief met bierdopjes: 

van alles is mogelijk! Mocht u het leuk vinden om een activiteit met een groepje kinderen 

te doen (is overigens ook een leuke test om te kijken of u een carrièreswitch wilt maken 

naar het onderwijs - er is een tekort aan leerkrachten), geeft u zich dan op bij meester 

Peter, juf Deborah, of de eigen leerkracht. Het is heel leuk om te doen! 

 

- Spaaractie bij BSO:  

De kinderen van BSO de Jubeltrein willen graag gebruik gaan maken van het digibord dat 

nog in het lokaal hangt. Maar….zodra het zonnetje schijnt, is het zicht op het digibord 

nihil. Daarom hebben de kinderen zelf bedacht om geld in te gaan zamelen voor 

zonwerende gordijnen. Dit doen ze door armbandjes te maken en te verkopen en lege 

flessen in te zamelen. U zult op de hoogte worden gehouden van eventuele andere acties. 

Lege flessen kunt u inleveren in de ton in de hal bij de hoofdingang. 

 

- Kleuterbroeken gevraagd: 

Soms heeft een kleuter een klein ongelukje: kan gebeuren! Voor dat soort momenten 

hebben wij op school extra broeken e.d. 

Nu slinkt de voorraad kleuterbroeken enigszins, dus: heeft u thuis nog wat om weg te 

geven? Dan graag inleveren bij één van de kleuterleerkrachten. Alvast bedankt! 

 

-    Herhaalde oproep: Wij zoeken jou!! 

Vind je het leuk om activiteiten te organiseren en/of wil je betrokken zijn bij de leukste 

activiteiten van de school van je kind(eren)? Twijfel niet langer en meld je aan bij de 

oudercommissie! 

Als oudercommissie houden wij ons namelijk vooral bezig met de leukste activiteiten van 

de school! We ondersteunen van de herfstwandeling bij de kleuters, het sinterklaas- en 

kerstfeest tot aan de musical van groep 8 en organiseren alles rondom de koningskar van 

de school tijdens de Broeker optocht op Koningsdag. 



  

Op dit moment hebben al twee ouders enthousiast gereageerd en zullen zij in principe 

vanaf komend schooljaar starten als OC-lid. Aangezien er vijf leden aan het eind van dit 

schooljaar stoppen, is meer hulp zeer welkom. Vandaar deze herhaalde oproep. 

  Heb jij zin en tijd om de oudercommissie te komen versterken en lekker bezig te zijn 

met de leukste activiteiten van de school? Stuur dan voor woensdag 3 april aanstaande een 

mail naar arkel@tabijn.nl t.a.v. vacature oudercommissie. 

  

Groetjes, 

De oudercommissie 

 

PROJECT 
 

De Ruimte! Het project ‘de Ruimte’ is door een aantal collega’s op ludieke wijze geopend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAKING A.S. VRIJDAG 
 

In de bijlage vindt u een ingezonden brief van één van de ouders van Het Mozaïek. We zijn 

heel blij met deze brief en trots op deze ouder! Wat een ongelofelijke steun ervaren wij door 

deze woorden en met dit gebaar! 

Wilt u ook dat de kinderen van nu en van de komende jaren verzekerd zijn van onderwijs? 

Teken dan a.s. donderdag rond 8.30 uur en rond 14.30 uur de petitie via het Chromebook in 

de hal bij de hoofdingang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: 
 

Beste ouders,                                                                   

Ik heb mij in een eerdere nieuwsbrief al eens voorgesteld.  

Bij deze nogmaals een korte uitleg wie ik ben en wat ik kom doen binnen Het 

Mozaïek! 

Elke ouder heeft wel eens opvoed- of andere vragen rond of over zijn kind. Ik 

kan als jeugd- en gezinscoach vanuit het CJG Langedijk met u mee denken 

over een oplossing of een eventuele aanpak en u en/of uw kind kortdurend 

ondersteunen. Ook kan ik u informeren over wat andere partijen in CJG 

kunnen bieden.  

Belangrijk om te weten  is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Ik deel alleen 

informatie met de school of anderen na toestemming van u. 

 

Ik ben op de maandag- of de donderdagmiddag aanwezig op school.  

De komende weken ben ik er op  

Donderdag  14 maart: 13.00-14.45 uur 

Maandag  18 maart: 13.30-15.30 uur 

Donderdag  28 maart: 13.30-15.30 uur 

Maandag  01 april:  14.30-16.30 uur 

Donderdag  11 april:  13.30-15.30 uur 

Donderdag  18 april:  13.30-15.30 uur 

 

Het is fijn als u een afspraak maakt via de school of u kunt mij bellen of mailen om een 

afspraak te maken.  Mijn telefoonnummer is 06-22856754, mijn mailadres is 

j.groot@gemeentelangedijk.nl  

Spontaan binnenlopen is natuurlijk ook mogelijk, u bent welkom! 

Wie weet tot ziens,       

Groet, Judith Groot 
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