
  

  
 

10 oktober 2018 
 

AGENDA 
 

11 oktober   Groep 7 en 8 gastles van bureau HALT over jeugdcriminaliteit 

19 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek, met open podium en      

       Boekenmarkt, peuters en ouders van harte welkom 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen gr. 1 t/m 8 vrij  

31 oktober   Luizencontrole in alle onderwijsgroepen 

31 oktober   Herfstwandeling groepen 1 en 2 

  5 november   Start Week van Respect 

  5 november   Ouderavond ‘respect en pesten’ o.l.v. Bamber Delver  

  7 november   Lampionnen-maak-ochtend 

  9 november   Nationaal Schoolontbijt 

12 november   Start 10-minutengesprekken onderwijsgroepen 

16 november   Leerlingenraadvergadering 

16 november Groepen 5 t/m 8 naar de voorstelling in de Vest: “Het Mysterie 

van Alkmaar” 

17 november   Landelijke intocht van Sinterklaas 

23 november   Techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij  

28 november   De groepen 1 t/m 4 naar het Sinterklaaspakhuis 

 

WIST U DAT….. 
 

 Groep 7 en 8 vorige week een excursie naar de “7 werelden van techniek” hebben gehad 

 Zij daar vele leuke activiteiten op gebied van techniek hebben kunnen maken 

 Veel leerlingen terugkwamen met een zelfgemaakte houten bak en andere mooie dingen 

 Deze ochtend zeker voor herhaling vatbaar is! 

 Deze week in twee groepen stagiaires zijn die bij ons een snuffelstage doen 

 In groep 5 juf Tess en in groep 6 meester Eyram zijn gekomen 

 Zij twee weken bij ons komen ‘snuffelen’ 

 In groep1/2 B juf Eser is gestart 

 Zij een aantal maanden bij ons stage komt lopen 

 Dit een meer maatschappelijke stage is 

 We hopen dat deze stagiaires het erg leuk zullen vinden bij ons op school 

 Een ICT-medewerker bij ons op school aan het werk is met een leuk project 

 We nog niet verklappen wat het wordt! 

 We zéker weten dat veel kinderen het leuk gaan vinden! 

 We bij alle hekken een kind-veilige draaiknop hebben 

 Dat het belangrijk is dat de hekken tijdens schooltijd gesloten zijn 

 We u willen vragen om de hekken na doorgang weer te sluiten 

 Dit ook geldt voor de deuren nu de herfst zijn intrede gaat doen 

 Niet alleen de kou, maar ook de blaadjes zo buiten blijven! 
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JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

10 oktober Britt, groep 8 

10 oktober Jet, groep 8 

11 oktober Daniël, groep 4 

14 oktober Laurens, groep 7 

14 oktober Vince, groep 7 

15 oktober Anna, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Samuël en Daniël in de peutergroep. 

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

 

SCHOOLPLEINCOMMISSIE 
 

Vanuit een ouder is het idee gekomen om een schoolpleincommissie te starten: een commissie 

bestaande uit ouders/verzorgers die het leuk vinden om mee te denken en mee te helpen aan 

het opknappen en herinrichten van ons schoolplein. Duurzaam, uitdagend, inspirerend en 

creatief zijn daarbij de kernwoorden! 

Wilt u meedenken en meehelpen? Meldt u zich dan aan bij de directie, via arkel@tabijn.nl  

STIL TE STAAN 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Ouderavond 5 november, Bamber Delver: 

We hebben het al eerder vermeld in de nieuwsbrief: we zijn heel trots om weer een 

ouderavond te kunnen en mogen organiseren, i.s.m. de Oudervereniging, onder leiding van 

Bamber Delver.  

Bamber Delver is één van de oprichters van de Nationale Academie voor Media & 

Maatschappij. Hij is als jeugd-trendwatcher verbonden aan de Academie en houdt zich 

bezig met het signaleren van en 

publiceren over trends op het gebied 

van (jeugd en) media en de effecten 

daarvan op de maatschappij. Sinds 

2000 is hij in Nederland opinieleider 

m.b.t. online pesten. In 2017 

verscheen van zijn hand het 

Handboek Tegen Pesten, 

www.handboektegenpesten.nl  

In 2000 werkte hij voor het Nationaal 

Jeugd Fonds Jantje Beton en wel als 

programmamanager van Kinderen & 

Internet waardoor hij de eerste in 

Nederland was die zich bezig hield met (nieuwe) media-gerelateerde thema’s zoals 

cyberpesten en grooming. In 2001 richtte hij stichting De Kinderconsument op, 

belangenbehartiger van jeugd in de digitale maatschappij.  
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Wilt u ook deze bijzondere ouderavond bijwonen op 5 november a.s.? Geeft u zich 

dan snel op via arkel@tabijn.nl 

- Kinderboekenweek: 

Op vrijdag 19 oktober willen we op een feestelijke wijze de Kinderboekenweek weer 

afsluiten. Dit doen we met een Open Podium en een kinderboekenmarkt. Bij het Open 

Podium zijn belangstellenden (opa’s/oma’s, ouders/ verzorgers e.d.) van harte welkom!   

De kinderboekenmarkt houdt het volgende in:  

 kinderen mogen tweedehands boeken op een kleedje verkopen  

 de boeken mogen niet duurder zijn dan € 1,-  per stuk  

 de peuters en kleuters mogen alleen samen met hun ouders/verzorgers/opa’s/oma’s 

enz. door de school lopen om te kopen. Kleuters die écht geen begeleiders hebben, zullen 

een rondje door de school gaan met hun juf.  

 jonge kinderen mogen samen met een oudere broer/zus hun boeken op een kleedje 

verkopen.    

Vrijdag 19 oktober:  

9.15-9.50 uur  : Open Podium groep 1 t/m 5 (belangstellenden welkom!)  

10.00-10.30 uur  : Open Podium groep 6 t/m 8 (belangstellenden welkom!)   

10.45 uur   : Leerlingen maken een verkooppunt klaar: ze leggen een kleedje neer  

       en leggen daarop de boeken die zij willen verkopen  

 Gr.1/2: speelzaal en hal bij de kleuterlokalen 

 Gr. 3/4/5: in de grote zaal en de hal bij de hoofdingang  

 Gr. 6/7/8: op de eerste etage  

11.00 uur   : Boekenmarkt: kinderen mogen rondlopen om boeken te kopen en op   

                                 hun kleedje boeken verkopen 

11.45 uur   : We ruimen de kleedjes weer op en brengen alles terug naar de eigen     

                                 groep. Alle niet-verkochte boeken gaan weer mee terug naar huis  

 

* tip: geef de kinderen een klein beetje wisselgeld mee in een bakje  

** tip: geef de kinderen liever geen grote bedragen mee naar school  

 

-Schoenmaatjes: 

Om het jaar doen wij als school mee met de schoenendoosactie van Edukans: 

Schoenmaatjes. Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, 

toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen 

daarmee iets concreets voor kinderen in arme landen. De schoenendozen gaan naar 

kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor 

straatkinderen. 

Vrijdag a.s. ontvangt uw kind een brief en folder over deze actie. 

Op vrijdag 2 november mogen de schoenendozen worden ingeleverd: we gaan ze 

verzamelen op het podium in de grote zaal!  

Maandag 5 november willen we de dozen inleveren: mocht u hierbij willen helpen, 

dan kunt u zich opgeven bij juf Mirjam (gr.1/2 B).  
 

 

 

 

 

 

-Start van de dag: 

Veel ouders willen graag hun kind(eren) naar de klas brengen in de ochtend. Dit vinden wij 

zelf ook fijn en prima, vooral als het nog jonge kinderen betreft. Echter komt het de laatste 

tijd regelmatig voor dat kinderen te laat in de klas komen (na half negen) en ouders/verzorgers 

dan ook nog uitgebreid afscheid nemen. 
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Dit is niet prettig voor de andere leerlingen en de leerkracht: zij zijn afgeleid en kunnen zo 

niet starten met de dag. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

Afgelopen vrijdag was de eerste leerlingenraadvergadering van dit jaar. Juf Nicole heeft 

uitgelegd wat de leerlingenraad inhoudt en wat er op de vergaderingen zoal besproken wordt. 

Ook bij deze eerste vergadering werden al vragen gesteld en kwamen er goede ideeën naar 

voren, o.a. over het schoolplein en het grasveld. 

We gaan in bespreking met de gemeente en Tabijn over meer speelmogelijkheden.* 

De leerlingen hebben geholpen met het uitkiezen van de verjaardagskaarten voor de groepen en 

net als vorig jaar wil groep 8 nog graag “kleuterkaarten”! Het aantal stoerdere kaarten hebben 

we dus maar beperkt besteld! 

 

* Bij de bespreking hiervan maandagochtend, kwam toevallig net een ouder vragen of er meer 

speelmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd. Zij had zelf ook een aantal goede ideeën. Zie 

hiervoor het kopje “Schoolpleincommissie” in deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Gevonden:  
Gevlochten armbandje met schildpadje 

 

 

Verloren: 

Beker, uit Fantasialand        
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