
  

17 juni 2020  
 

AGENDA 
 

18 juni  Schoolreisje groepen 3 en 4: gaat niet door 

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

21 juni  Vaderdag > Ouderdag 

22 juni  Groep 8 workshop flashmob, onder voorbehoud 

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 peutergroep en de groepen 1/2, 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….. 
 

• Gisteren het digitaal verkeersexamen in groep 7 plaatsvond 

• Iedereen die het verkeersexamen gemaakt heeft, geslaagd is! 

• Het praktijkexamen niet digitaal mag worden afgelegd 

• Deze begin volgend schooljaar zal plaatsvinden 

• Maandagochtend om 9.15 uur een belangrijke gebeurtenis plaatsvond 

• Er iets heel belangrijks gebeurde bij het ‘kusjesraam’ bij de peuteropvang 

• Er veel peuters en medewerkers getuige waren…. 

• Het super romantisch was! 

• Juf Cora namelijk…… ten huwelijk is gevraagd!! 

• En wij mogen verklappen dat ze ‘ja’ heeft gezegd! 

• We juf Cora en haar aanstaande man natuurlijk heel veel geluk en liefde toewensen! 

• We vinden dat er nog genoeg meesters en juffen rondlopen die de volgende mogen zijn 

• Dat we hopen dat dit goede voorbeeld doet volgen 

• Dat we daar natuurlijk ook getuige van willen zijn! 

• Er heel veel bruidsmeisjes en bruidsjonkers kunnen zijn! 

• Feline uit groep 1/2C heel stoer is 

• Zij met haar voet tussen de spaken kwam en naar het ziekenhuis moest 

• En toch met een rolstoel op school is! 

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


 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 1/2B wordt het verhaal van Esther en Mordechaï voorgelezen. Ze zijn bang dat er 

met het volk Israël gevochten gaat worden. Een kleuter weet raad: “Kunnen ze Simson niet 

even vragen?” 

- Een peuter is helemaal klaar met corona en vertelt wat zij gaat doen: ‘Corona gaat in de 

prullenbak!’ 

- Een kleuter vertelt dat ze mee was naar het werk van papa en mama. Juf vertelt dat haar 

kindje ook weleens meegaat naar haar werk. Een andere kleuter vraagt daarop: “Wat voor 

werk doe jij eigenlijk juf?” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

19 juni Emily, groep 2 

19 juni Izaque, groep 1 

20 juni Maes, groep 1 

22 juni Esmée, groep 2 

23 juni Jayda-Lynn, groep 3 

23 juni Kai, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Even kennismaken! 

Hallo, 

Mijn naam is Laura Abels. Ik ben 26 jaar en woon samen met mijn 

vriend in Langedijk. Vanaf volgend jaar ben ik werkzaam op Het 

Mozaïek als leerkracht voor de groepen 1/2 A en B. Het zal mijn tweede 

jaar als leerkracht worden. 

Als startende leerkracht kijk ik dan ook uit naar een jaar vol nieuwe 

uitdagingen en leerzame momenten. Ik kijk er naar uit om jullie te 

mogen ontmoeten en om als leerkracht op Het Mozaïek te mogen 

werken. 

Tot snel! 

 

Tien-minutengesprekken 

In de maand juni vinden er tien-minutengesprekken plaats alléén op uitnodiging van de 

leerkracht of op initiatief van u als ouder zelf. Mocht de leerkracht u niet uitnodigen en wilt u 

toch graag een gesprek, stuur dan een mail naar mozaiek@tabijn.nl t.a.v. de leerkracht. 

 

Biebnieuws 

De openbare bibliotheek is weer open! Behalve dat iedereen weer boeken kan lenen, is er ook 

een leuke actie voor de vakantie. Kijk op: https://bit.ly/Minecraft_Challenge_Biebbouwers 
 

 

 

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FMinecraft_Challenge_Biebbouwers&data=02%7C01%7C%7C552f68bade7346606c5908d812864e44%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637279715329837453&sdata=SrBC5dVhcozadGH1nnxFdBHjHai6ytc2%2BtTmwqlrmuk%3D&reserved=0


LEERLINGENRAADVERGADERING 
  

Dit was de laatste leerlingenraadvergadering van dit schooljaar. We hebben vooral gesproken 

over hoe de leerlingen zich gevoeld hebben tijdens de corona-schoolsluiting. Iedereen is blij 

dat de school weer voor de hele groepen open is, hoewel een klas met halve groepen ook wel 

voordelen had! 

Allemaal bedankt voor de goede inbreng tijdens de vergaderingen! 

 

 

 

Creatief met mondkapjes bij de BSO! 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De topper van de week is: 
Stephanie, omdat zij heeft 
vertaald voor de nieuwe 

Braziliaanse kleuter! 
Topper van de 

week:  

Stephanie   



Helaas dit jaar geen Arkelterras, maar wel……… 

Leuk nieuws! De Plus Wandel4daagse Alkmaar komt met een thuiseditie      ! 

Ook al kunnen we van 17 t/m 20 juni niet met 6.000 wandelaars in Alkmaar en omgeving wandelen, 
toch kun jij op een andere manier de 4daagse beleven! Wij dagen jou namelijk uit om tussen 1 en 31 
juli deel te nemen aan de Plus Wandel4daagse Alkmaar Thuiseditie in jouw eigen omgeving en 
binnen 10 dagen jouw 4daagse te volbrengen. 

Vanmiddag zou de officiële opening zijn van de Plus Wandel4daagse Alkmaar op het Waagplein. 
Daarom is vandaag een mooie dag om onze thuiseditie te introduceren! Vanaf nu kun jij je inschrijven 
voor slechts € 8,50! Nadat je bent ingeschreven kun je vanaf 1 juli de Plus Wandel4daagse Alkmaar 
app gebruiken voor jouw 4daagse en gebruik maken van de livetracking, krijg je tips en tricks, 
aanbiedingen van onze partners én ontvang je na afloop die felbegeerde Plus Wandel4daagse 
Alkmaar medaille. Alleen de slingers voor het feestje na de finish moet je zelf ophangen of je wordt 

natuurlijk feestelijk onthaald op jouw eigen “Waagplein” door de buurt en bekenden        . 

Alle wandelaars die zich hadden ingeschreven voor de editie van 2020 en geen restitutie hebben 
ontvangen, kunnen gratis deelnemen. Zij hebben hierover een mail ontvangen. Doe jij mee met de 

Plus Wandel4daagse Alkmaar Thuiseditie? Schrijf je hier in      http://bit.ly/PW4DA-thuiseditie-2020 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FPW4DA-thuiseditie-2020%3Ffbclid%3DIwAR0iJxon0DoRyviIfTIIS0IhtquQe__anzVoXdjEHzrMI-EDDkjj-TagqhI&data=02%7C01%7C%7C536f443022984a40de1108d811fe476a%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637279131105857541&sdata=cc6yLvkRB2BfGLdqT8kLwTlVbfyEy3uP0%2B7vcszuklg%3D&reserved=0

