
  

  
 

20 maart 2019 
 

AGENDA 
 

21 maart   Groep 7 en 8 Grote Prijs Trinitas, theater Cool 

22 maart   Pannenkoekdag groep 6 

22 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

25 maart t/m 1 april  Groep 7 programma Ik eet het beter: Expeditie lekker in je vel 

26 maart   Groep 5 bezoek museum BroekerVeiling 

26 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

28 maart   Groep 5 programma Ik eet het beter: Stapelgezond 

28 maart   Groep 8 programma Ik eet het beter: Klassenlunch 

29 maart   Groep 6 programma Ik eet het beter: Over de tong  

29 maart   Leerlingenraadvergadering 

  2 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  5 april    Verkeerslessen 

  8 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

  9 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  9 april   Groep 6 Stedelijk museum  

  9 april   Afsluiting projectweken: 17.00-19.00 uur 

10 april   Techniekochtend groepen 3 en 4 

12 april   Koningsspelen 

16/17 (18) april  DIA-eindtoets groep 8 

16 april    groep 7 gymles in Duikerdel 

18 april    Paasviering, informatie volgt: alle leerlingen vrij om 12.15 uur 

19 april   Goede Vrijdag 

20 april   Handbaltoernooi  

19 april t/m 3 mei  Meivakantie 

22 april   Tweede Paasdag 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  6 mei    Eerste schooldag na meivakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Op 15 maart meester Joost heeft gestaakt 

 Het wel erg koud was op het Malieveld 

 Maar hij gelukkig in de bus terug weer op kon warmen en 

bij kon slapen 

 Meester Joost afgelopen maandag een verlofdag had 

 We hem bijna niet meer konden herkennen ;-) 

 We wel trots op hem zijn! 

 We Ylene Hulst nogmaals willen bedanken voor haar 

mooie brief 

 Dit voor ons écht een hart onder de riem was 

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


 We het ook heel fijn hebben gevonden dat zij handtekeningen heeft ingezameld! 

 We haar hierbij nomineren tot ‘topper van de maand’! 

 We dat eigenlijk wel een hele leuke rubriek vinden 

 We deze vanaf nu gaan opstarten in de nieuwsbrief 

 Ylene dus de primeur heeft! 

 We hopen dat er nog veel papa’s, mama’s, verzorgers, leerlingen, meesters, juffen enz. 

gaan volgen! 

 Het a.s. vrijdag pannenkoekdag is 

 Groep 6-leerlingen samen met ouders/verzorgers pannenkoeken gaan bakken 

 Zij deze pannenkoeken gaan brengen en serveren bij de bewoners van zorgcentrum 

Horizon 

 De juffen en meesters hopen dat er nog een pannenkoek overblijft! 

 Vrijdagmiddag de activiteitenmiddag plaatsvindt 

 We alle kinderen alvast een hele gezellige middag toewensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een aantal leerlingen van groep 6 speelt buiten het spel Tien tellen in de rimboe. Een 

leerling buut en zegt: “Buut vrij voor de hele kliniek!”(kliek) 

- Juf Nicole zit even tien minuutjes in groep A. Leerling vraagt: “Ben jij nou een coolega?” 

- Leerling tijdens de judoles: ‘Bij judo moet je in een doktersjas! 

- Juf Jet en een leerlinge meten wanneer de leerlinge eindelijk langer is. Bij de laatste meting 

is het nog niet zover. “Ja”, zegt een andere leerling tegen juf Jet, “maar u heeft lange 

schoenen aan!” (bedoelde hoge hakken). Juf Jet had trouwens gympen aan… 

- Kleuter mag meelopen met klasgenoot met een verjaardagsronde. Kleuter tegen leerkracht: 

“Ja, hij is jarig. Ik ben pas over tien jaar jarig, want ik ben het net geweest!” 

- Op de BSO zit een kind in een tent te spelen en zegt: “Hebben de mensen van de tent de 

handleiding wel gelezen? Ik lijk wel dakloos!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

20 maart Elize, groep 3 

20 maart Swanieke, groep 5 

20 maart Daan, groep 6 

20 maart Daphne, groep 8 

22 maart Carsten, peutergroep 

22 maart Sofie, groep 3 

23 maart Jaël, peutergroep 

24 maart Rick, groep 6 

24 maart Iwan, groep 6 

24 maart Jasmijn, groep 7 

25 maart Seth, groep 6 

26 maart Suus, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Sem in groep B 

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



 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
- Handbaltoernooi: 
Zaterdag 20 april vindt het scholenhandbaltoernooi plaats in sporthal Geestmerambacht. 

Vanuit onze school doen er 2 teams mee met 3 begeleiders. U bent van harte welkom om onze 

teams te komen aanmoedigen! 

Op woensdag 17 april van 15.45 tot 17.00 uur is de open training voor het toernooi. 

Deze wordt gehouden op de buitenhandbalvelden van Lacom ’91, bij sporthal 

Geestmerambacht. 

Op deze training worden de spelregels uitgelegd en worden vooral veel oefenwedstrijdjes 

gespeeld.  

Alle deelnemers van groep 5 en 6 zijn dan ook van harte welkom op de training! 

Bij erg slecht weer wordt binnen getraind; de training gaat dus altijd door.   

 

CLINIC ROSALIE 
 

Rosalie: “Ik had een clinic van topsportster  

Nadine Broersen gewonnen. Toen ik in Breda was,  

mochten we vragen stellen aan Nadine. Bijvoorbeeld:  

of ze al wereldkampioen is geweest (antwoord: ja). We  

begonnen met hordelopen en dat was heel leuk, maar de  

hordes stonden heel hoog.  

Daarna gingen we speerwerpen, dat ging super goed en  

ik ben (gelukkig) niet gewond geraakt.  

We kregen aan het eind allemaal spulletjes  

en een handtekening. 

Ik had het gewonnen bij de Grote Clubactie omdat ik meer  

dan 50 loten had verkocht.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

Topper van de week: 

YLENE HULST! 

Omdat zij de leerkrachten steunde met een 

prachtige brief! 


