
  

 
 

11 mei 2022 
 

AGENDA 
 

11 mei    Hoofdluiscontrole 

12 mei    Muziek Inspiratielessen  

13 mei    Leerlingenraadvergadering 

18 mei    Groepen 6, 7 en 8 project Veilig Puberen 

19 mei    Praktisch fietsexamen groep 7 

20 mei    Groep 5 naar de BroekerVeiling 

23 mei    Groep 8 voorlichting Leerrecht 

24 mei    Groepen 6, 7 en 8 project Veilig Puberen 

24 en 25 mei   Schoolfotograaf 

25 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

26 mei    Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum gesloten 

27 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij, opvang open. 

30 mei    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

   1 juni   Groepen 3 en 4 schoolreisje 

   1 juni   Groep 8 project Veilig Puberen 

   1 juni   Schoolzwemkampioenschappen  

   3 juni   Groepen 5 t/m 8 techniekochtend 

   6 juni   Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum gesloten 

   7 juni   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

   9 juni   Muziek Inspiratielessen 

13 juni    Start toetsweken 

14 juni    Groepen 7 en 8 gastlessen Zeebenen in de klas 

19 juni    Vaderdag 

21 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

23 juni    Muziek Inspiratielessen 

27 juni    Studiedag onderwijsgroepen, opvang open 

28 juni    Tabijn-muziek-event School op Stelten 

29 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

 

WIST U DAT….. 
 

• Voor de meivakantie de leerlingen van groep 8 de eindtoets (DIA) hebben gemaakt 

• Ze het toch wel een beetje spannend vonden 

• We trots zijn dat ze zo hun best hebben gedaan! 

• We verwachten met ongeveer twee weken de uitslag binnen te hebben 

• De leerlingen van groep 8 op een feestelijke manier hebben gehoord welke musical ze gaan 

doen en welke rol ze hebben 

• De vrijdag voor de meivakantie de Koningsspelen plaatsvonden 

• Er veel geld is binnengehaald met de sponsorloop! 

• We volgende week in de Nieuwsbrief het eindbedrag bekend zullen maken 

• We hopen dat iedereen heeft genoten van de meivakantie 

• We blij zijn dat het de tweede week zulk lekker weer was! 

• Op Koningsdag een kar van ons kindcentrum meereed in de optocht 



• Dit een geweldig mooie en feestelijke kar was, met veel lachende en feestende kinderen 

erop! 

• Dit zéker niet onopgemerkt bleef…… 

• Ons kindcentrum namelijk de wisselbeker heeft gewonnen!! 

• We héél trots zijn op alle hulpouders, verf-giften en vooral de kinderen! 

• In de meivakantie Moederdag plaatsvond 

• We hopen dat alle moeders verwend zijn!  

• Gisteren in groep 7 en 8 de gastlessen ‘Split the Risk’ plaatsvonden 

• Deze gastlessen als thema hebben: het risicogedrag van jongeren in het verkeer 

• Dit namelijk groter is bij jongeren dan bij andere leeftijdsgroepen 

• We hopen dat de kinderen het geleerde in praktijk zullen brengen! 

• Vandaag weer hoofdluiscontrole plaatsvindt 

• We gaan voor een hoofdluisvrij kindcentrum        

 

JARIGEN!! 
 
Binnenkort zijn jarig: 

11 mei Jasper, groep 6 

12 mei Sofie, groep 5 

12 mei Maria, groep 6 

17 mei Ziva, peutergroep 

17 mei Daan, groep 2 

17 mei Koen, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Nicole loopt naar het leerkrachtentoilet in de gang van de peuters. Een peuter ziet dat 

en zegt: “Nee! Dat is een grote-mensentoilet!” 

- In groep 4 wordt aan het eind van de dag gebeden. Leerling: “Ja, want we zitten op een 

heilige school hè” 

- Een leerling vertelt enthousiast aan juf Rianne: “Ik zag je broertje voor het raam staan bij 

je thuis!” (zoontje van juf Rianne) 

- De stoel van juf Daphne trekt strepen op de grond omdat er iets onder plakt. Juf gaat 

daarop de vloer boenen en de kinderen vinden dat de stoel voor straf op de gang moet en 

juf zich moet melden bij juf Helene. Als juf aanstalten maakt om te gaan, roept de klas al 

snel dat dát niet hoeft! 

- Twee kleuters spelen bij de zandbak in de gang. Juf Helene loopt langs. Ene kleuter tegen 

de ander: “Kijk, daar gaat je moeder!” 

- Peuter klimt bij juf Annemiek op schoot. Juf Cora zegt: “Ik wil ook bij juf Annemiek op 

schoot!” Waarop een kind reageert: “Dat kan niet, dan krijgt ze platte benen!” 

- Tijdens het fruit-eten zegt een kleuter tegen een andere kleuter: “Weet je, ik heb een dood 

ei gevonden!” 
 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Tevredenheidspeiling 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Uw 

mening en ervaring zijn daarin voor ons van belang. Daarom voeren we een 

tevredenheidsonderzoek uit. 



Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Scholen met Succes. 

Deelname aan het onderzoek is anoniem. Zo zijn uw individuele antwoorden straks niet te 

herleiden. 

Gisteren bent u via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen zal 

ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Uw deelname is belangrijk om een goed beeld te 

krijgen van wat goed gaat en wat beter kan. 

We hopen dat u allemaal deelneemt! 

Alvast bedankt! 

 

Veilig puberen 

Vanaf 18 mei starten we met het project Veilig Puberen in de groepen 6, 7 en 8. 

Veilig Puberen is een preventieproject dat gesubsidieerd wordt door Gemeente Dijk en Waard. 

Veilig Puberen is in 2015 in Heerhugowaard ontwikkeld door Bibliotheek Kennemerwaard en 

wordt ook door medewerkers van de Bibliotheek sinds dat jaar uitgevoerd. De lessenserie 

betreft media en seksualiteit en heeft als doel bij te dragen aan een veilige puberteit. Dit wordt 

gedaan door met leerlingen in gesprek te gaan en ze bewust te maken van hun eigen online 

leven én ze handvatten te geven om daar meer eigenaarschap over te ontwikkelen. We 

bespreken en bevragen de effecten van bepaald gedrag, oefenen met weerbaarheid, het stellen 

van grenzen en het uitspreken van wensen.   

 

Sponsorloop Koningsspelen 

Wat is er goed gerend door de kinderen tijdens de sponsorloop op onze Koningsspelen! 

Geweldig! De tussenstand is nu maar liefst € 3.200,00 (voor Kika en Giro 555- Oekraïne). 

A.s. vrijdag, 13 mei, is de laatste inleverdag van het sponsorformulier en geld. 

 

Niet kunnen gymmen 

In toenemende mate zijn er kinderen die aangeven een blessure te hebben waardoor ze niet 

kunnen/mogen meegymmen. Omdat de blessures niet altijd gecontroleerd kunnen worden is 

het vanaf morgen verplicht dat uw kind(eren), als ze niet kunnen gymmen i.v.m. een blessure 

o.i.d., verplicht zijn een briefje van de ouder(s)/verzorger(s) mee te nemen. Dit geldt 

overigens niet voor de kleuters. 

 

Afscheid Ehralyn en Esmeya 

Helaas moeten we afscheid nemen van Ehralyn uit groep 1/2B en haar zusje Esmeya bij de 

peuters. Ehralyn en Esmeya gaan naar de Vrij School. Volgende week vrijdag zal Ehralyn 

afscheid nemen van de kinderen, juffen en meesters. 

We gaan jullie missen, Ehralyn, Esmeya en ouders Dirk en Sherrie! Veel plezier op jullie 

nieuwe school! 

 

Schoolreisjes 

Vandaag horen de kinderen waar ze naar toe gaan met hun schoolreisje!  

Tromgeroffel…….. 

Groepen 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell (maandag 30 mei) 

Groepen 3 en 4 naar Land van Fluwel (woensdag 1 juni) 

Groepen 1 en 2 naar de speeltuin OKB (dinsdag 21 juni) 

 

FOTOGRAAF 
 

Dinsdag 24 en woensdag 25 mei komt de fotograaf! 

Op dinsdag 24 mei zullen de volgende groepen op de foto gaan: 

- Groepen 1 t/m 6 (groepsfoto en individueel) 

- Broertjes en zusjes intern (die in ons kindcentrum aanwezig zijn in de middag) 

Op woensdag 25 mei gaan de volgende groepen op de foto: 

- Groepen 7 en 8 (groepsfoto en individueel) 



- Broertjes en zusjes extern (die nog niet of niet meer op ons kindcentrum zitten) 

Mocht u een foto willen laten maken met broertjes/zusjes die niet nog niet of niet meer 

op ons kindcentrum zitten, dan kunt u dat doen door onderstaand strookje in te leveren 

bij de leerkracht/pedagogisch medewerker, uiterlijk vrijdag 13 mei a.s. 

 

MET SPOED GEZOCHT: PEDAGOGISCH 

MEDEWERKERS! 
 

Op dit moment hebben we een groeiende wachtlijst voor de opvang (BSO). Graag willen we 

spoedig een nieuwe groep starten, maar er is een groot tekort aan personeel: de uitgezette 

vacatures hebben helaas geen sollicitanten opgeleverd! 

Daarom willen we uw hulp inschakelen: kent u iemand die graag bij ons wil werken in de 

opvang? Dit kan eventueel gecombineerd worden met uren onderwijsassistent. Dagen en 

werktijden in overleg! 

Sollicitanten kunnen een mail sturen naar mozaiek@tabijn.nl of telefonisch contact opnemen 

met Helene de Vries, 0226-342036. 

Hoort zegt het voort! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Er zijn heel veel gevonden voorwerpen! 

Tot vrijdag 13 mei op te halen bij de directie. 

 

(zie ook volgend blad!) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Opgave foto broertje/zusjes extern 

 

Graag willen wij gebruik maken van de mogelijkheid om een foto te laten maken op 

woensdag 25 mei (richttijd 9.30 uur) met broertjes/zusjes die niet op het Mozaïek zijn. 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………. 

 

Ouder van: ……………………………………………… Uit groep: ………………………. 

 

E-mailadres (voor bevestiging van ontvangst): ……………………………………………... 

 

Inleveren bij de leerkracht/pedagogisch medewerker uiterlijk vrijdag 13 mei a.s. 


