
  

3 juni 2020  
 

AGENDA 
 

  8 juni School gaat weer fulltime open! 

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….. 
 

• Vorige week de fotograaf is geweest 

• We er allemaal met een big smile opstaan! 

• We prachtige en warme pinksterdagen hebben gehad 

• Vanaf a.s. maandag weer allemaal fijn, zoals normaal, naar school en de opvang mogen! 

• U hierover zeer binnenkort nog een aparte brief krijgt via Social Schools 

• Alle medewerkers van Het Mozaïek er in ieder geval erg veel zin in hebben! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Tijdens een les Natuur in groep 6 over voortplanting wordt gevraagd wat er gebeurt als een 

baby in de buik naar het toilet moet. Juf legt uit dat het wel voorkomt dat een baby in de 

buik van de moeder poept. Reactie: “Ruikt de moeder dat dan bij zichzelf??” 

- In dezelfde les gaat het over de bevalling bij olifanten. Dat moet een hele klus zijn, want 

een baby-olifant is best groot. “Oh”, zegt een leerling, “komen olifanten niet uit een ei 

dan?” 

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


- Juf Adjo komt uit Ghana en vertelt bij de peutergroep dat zij niet ingesmeerd hoeft te 

worden tegen zonnebrand. Juf Kasja vraagt aan de peuters of zij weten waarom dat zo is. 

Er wordt lang nagedacht, maar eindelijk komt het antwoord: “Omdat ze een zonnebril op 

heeft!” 

- Leerling thuis tegen moeder: “Mama, mag ik vandaag mijn vandalen aan?” 

- In de gang bij groep 3 glijdt een leerling die net nieuwe slippers heeft een beetje weg. “Oh” 

zegt hij “dat was een slippertje!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

3 juni Fabian, peutergroep 

7 juni Sanne, groep 6 

8 juni Jeppe, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Luuk in groep 1. 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Studiedag 15 juni en margedag vrijdag  

Ter herinnering: maandag 15 juni stond een studiedag gepland. Eerder hebben we al besloten 

dat deze studiedag zal komen te vervallen en een reguliere lesdag wordt. Mocht u al iets 

hebben afgesproken waardoor uw kind(eren) niet naar school kunnen, dan hebben wij daar 

uiteraard begrip voor. 

Hetzelfde geldt voor de margedag op de laatste vrijdag voor de zomervakantie, 3 juli a.s. In 

verband met de sluiting door corona is deze vervallen. In de ochtend zal er wel gewoon school 

zijn; alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij.  

W 

OPROEP VAN DE OUDERCOMMISSIE 
 

Wij zoeken jou!!  
 

Wil je meer betrokken zijn bij de school van je kind(eren) en/of vind je het leuk om allerlei  

leuke activiteiten te organiseren? Twijfel niet langer en meld je aan bij de oudercommissie! 

Als oudercommissie (OC) houden wij ons vooral bezig met de leukste activiteiten van de  

school. We ondersteunen 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 Broekeroptocht op Koningsdag. 

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

activiteiten van de school? Meld je dan voor woensdag 24 juni aanstaande aan via  

mozaiek@tabijn.nl t.a.v. vacature oudercommissie. 

 

Mocht je nog met wat vragen zitten, schroom niet om één van de huidige OC-leden aan te  

spreken en te horen naar hun ervaring. Die delen ze graag! De huidige OC-leden zijn: 

 



Judith Bakker 

Annet Bellekom 

Michelle Beqiri 

Francien van Breugel  

Charlotte Dusseau 

Nel de Geus  

Caroline Jong 

Lineke Roobol  

Esther Steffens 

Linda Strijbis 

Egbert Zuidhof 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De topper van de week is: 
Juf Nicole, omdat ze een 
stille kracht is achter de 

schermen, maar die heel veel 
voor het kindcentrum doet! 

Topper van de 
week:  

Juf Nicole! 


