
  

 
 

18 september 2019  
 

AGENDA 
 

20 september   Verkiezingen Leerlingenraad 

24 september   Groep 8 gastles in de bibliotheek  

25 september   Start Kinderpostzegelactie, groep 7 

25 september   Infoavond Schoolplein 2.0  

2 t/m 4 oktober  Groep 8 schoolkamp 

  2 oktober   Start Kinderboekenweek 

11 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

16 oktober   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

28 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

30 oktober   Kleutergroepen herfstwandeling  

  1 november   Leerlingenraadvergadering 

  4 t/m 8 november  Week van Respect 

  5 november   Schoolbezoek CvB en AD Tabijn 

  7 november   Dag van Respect 

  8 november   Nationaal Schoolontbijt 

  8 november   Lampionnenochtend 

  8 november   Activiteitenmiddag  

11 november   Start 10-minutengesprekken 

11 november    Sint Maarten-feest 

15 november   Schoolschaaktoernooi 

 

WIST U DAT….. 
 

 Zaterdag de brandweerspuitwedstrijden zijn geweest 

 Het Mozaïekteam heuse brandweermannen en –vrouwen in zich had 

 Het team zich goed heeft verweerd en veel brandjes heeft geblust 

 Groep 7 op de elfde plek en groep 8 op de zesde plek is geëindigd 

 Zij zelf hebben ondervonden dat je heel nat kunt worden bij deze wedstrijden  

 Groep 8 maandag naar de Huisvuilcentrale Alkmaar is geweest 

 Zij daar een goede rondleiding hebben gehad 

 De leerlingen veel hebben geleerd over vuilverbranding en recycling 

 De groepen 6, 7 en 8 gisteren met de museumbus naar Amsterdam togen 

 De groepen daar het van Gogh museum of het Rijksmuseum of het Stedelijk Museum 

bezochten 

 De leerlingen en leerkrachten hebben genóten van dit kunst- en cultuuruitstapje! 

 Vorige week de voorleesoptocht voor peuters en kleuters plaatsvond 

 Het heel gezellig was en er een grote groep kinderen en ouders meeliep 

 Zij op verschillende plekken naar verhaaltjes konden luisteren 

 Het afgesloten werd met slaapliedjes en rustgevende muziekjes 

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


 De kinderen vast heerlijk zijn gaan slapen! 

 Maandagochtend een ontruimingsoefening plaatsvond 

 Alle kinderen binnen enkele minuten uit het gebouw en op de verzamelplek stonden 

 De kinderen dit rustig en kalm kunnen deden 

 Ook de peuters hier op een hele goede manier aan hebben deelgenomen 

 We trots zijn op alle kinderen en medewerkers! 

 

KINDERPRAAT 
  

- De zoon van juf Rianne is erg blij met zijn broodje klapworst! (knakworst) 

- Leerling tegen juf: ‘Juf, ik krijg mijn beker niet open, hij is te sterk!’ 

- Leerling: ‘Juf, ons eten was aangestoken!’ (aangebrand) 

- Op de BSO zegt een leerling die al tien dagen 5 jaar is: ‘Juf, ik voel me al een stuk groter 

dan toen ik 4 was!’ 

- Moeder van een peuter geeft een afscheidskus. Een kleuter ziet dat en vraagt: ‘Is dat jouw 

broertje?’ Moeder zegt dat het haar kind is. ‘Oh, je kleinkind!’, zegt de kleuter. 

- Een peuter vraagt aan juf Nicole wie zij is. ‘Ik ben juf Nicole en hoe heet jij?’ ‘Ik ben lieve 

dondersteen!’ 

- Tijdens de TSO loopt een leerling de trap af en vraagt: ‘zullen we processierupsje spelen?’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

18 september Katoo, groep 2 

19 september Sebastiaan, groep 4 

21 september Lynn, peutergroep 

22 september Demi, groep 2 

22 september Emalyn, groep 5 

23 september Sem, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Emma-Louise in groep A 

Aliza in groep B 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Basispoort bovenbouwgroepen: 

Basispoort thuis is in principe alleen bedoeld voor het werken met Nieuwsbegrip. 

‘Nieuwsbegrip woorden’ is bijvoorbeeld goed thuis te oefenen, mocht uw kind dat 

leuk vinden. Het is belangrijk om te weten dat de resultaten uit deze oefenomgeving 

niet gebruikt worden voor beoordelingen e.d. Helaas zitten er soms fouten in de 

methode, zoals het wel/geen hoofdletter gebruiken. Het kan gebeuren dat het 

programma dus iets fout rekent wat goed is, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de 

resultaten van uw kind op school. Mocht u een dergelijke fout tegenkomen, dan horen 

wij het graag zodat wij dit door kunnen geven aan de uitgeverij.  

Mocht uw kind willen oefenen met rekenen en taal, dan zijn programma’s als  



 

 

de Rekentuin en Taalzee prima om te gebruiken; hier kunnen de kinderen zoveel op 

oefenen als ze zelf willen. 

- Feestelijke opening bibliotheek (ingezonden mededeling) 

Zaterdag 21 september is er een feestelijk Open Dag in de bibliotheek vanwege de 

officiële opening van de vernieuwde Binding. We laten dan graag zien hoe mooi de 

bibliotheek is geworden na een lange periode van verbouwen. Inwoners van Langedijk 

zijn tussen 10:00 en 14:00 uur welkom voor een uitgebreid programma voor jong en 

oud. Er zijn diverse kindervoorstellingen er is bijvoorbeeld een battle ‘Bieb versus 

Google’ voor ouders en iedereen kan gratis een workshop Arabisch schrijven volgen. 

Zie voor het volledige programma 

https://www.bibliotheeklangedijk.nl/actueel/nieuws-overzicht/feestelijke-open-dag-

op-zaterdag-21-september.html . 

 

PEUTEROPVANG 
 

Zoekt u een plekje voor uw peuter om 

lekker te spelen, te ontdekken, en 

spelend te leren in een veilige en 

stimulerende omgeving? De 

peuteropvang heeft weer plek voor 

nieuwe peuters op de maandag-, 

dinsdag- en donderdagochtend!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Toppers van de week:  

De 

brandweerspuitwedstrijd-

spuiters! 

https://www.bibliotheeklangedijk.nl/actueel/nieuws-overzicht/feestelijke-open-dag-op-zaterdag-21-september.html
https://www.bibliotheeklangedijk.nl/actueel/nieuws-overzicht/feestelijke-open-dag-op-zaterdag-21-september.html

