
  

  
 

3 oktober 2018 
 

AGENDA 
 

  4 oktober   Groep 7 en 8 excursie “7 werelden van techniek”, Alkmaar 

  5 oktober   Leerlingenraadvergadering 

11 oktober   Groep 7 en 8 gastles HALT 

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 

16 november   Leerlingenraadvergadering 

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

                      Alkmaar” 

17 november   Landelijke intocht van Sinterklaas 

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

 

WIST U DAT….. 
 

 Vandaag de opening van de Kinderboekenweek heeft plaatsgevonden 

 Alle kinderen van het Kindcentrum hierbij aanwezig waren 

 De peuters zijn begeleid door de leerlingen van groep 8 

 Het heel gezellig was!  

 Het thema van dit jaar ‘Vriendschap’ is 

 Dit natuurlijk ook een prachtig thema is! 

 Groep 7 vandaag een gastles van bureau HALT heeft 

 Dit over ‘jeugdcriminaliteit’ gaat 

 We hopen dat ze er veel van hebben opgestoken! 

 Groep 7 en 8 morgen op excursie gaan naar ‘de 7 werelden van techniek’ 

 We hen alvast veel plezier wensen 
 We heel blij zijn dat er iemand is gevonden om de harten te repareren 

 Heel fijn en alvast bedankt! 
 Vanaf afgelopen maandag de aanmelding voor de ouderavond op 5 november is geopend 
 Het thema ‘respect en pesten’ is 
 Deze avond door Bamber Delver wordt ingevuld 
 Er nog een mooi krantenartikel over hem is verschenen in de Alkmaarsche Courant vorige 

week! 
 
 

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


KINDERPRAAT 
 

- Kleuterleerling wil na schooltijd iets aan juf Renate vertellen, maar de deur is dicht omdat 

er een 10-minutengesprek is. Leerling tegen juf Nel: “Maar ik heb wel even door de 

sleuteldeur gegluurd!” 

- Soms wordt een vraag gewoon verkeerd begrepen en levert dat een leuk resultaat op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Peuter: “Juf, ik heb honger, mag ik wat drinken?” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

3 oktober Jan, peutergroep 

6 oktober Lenthe, groep 6 

6 oktober Jo-lee, groep 6 

8 oktober Tessa, groep 8 

9 oktober Jidde, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Anna in groep 1B. 

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

 

VETERSTRIK-CHALLENGE 
 

Juf Deborah is met de groep (5) een veterstrik-challenge aangegaan: als iedereen op  

1 november zijn/haar veters kan strikken gaat ze trakteren! 

Juf Deborah: geldt dit ook voor ouders/verzorgers/collega’s…? 

 STIL TE STAAN 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Poetsbus: 

De peutergroep heeft als thema ‘de tandarts’. Behalve een heuse tandartsenpraktijk in de 

klas, is vorige week ook de poetsbus geweest. En wat was dat leuk! Ouders, verzorgers en 

peuters hebben een geweldige ochtend gehad. De ouders/verzorgers hebben instructie 

gehad over de mondverzorging van kinderen en de peuters mochten in de bus in de echte 



tandartsstoel gaan liggen. Zo zijn ze nog bekender geraakt met de tandarts en vooral 

bevestigd gehad dat de tandarts leuk is en niet eng! 

Na afloop ontvingen de peuters en de juffen nog een leuk cadeautje. Al met al een 

geslaagde ochtend! 

 

 

 

 

 

 

 

- Kerstvakantie: 

Door de fout en latere rectificatie is er wat onduidelijkheid ontstaan rondom de dagen voor 

en van de kerstvakantie. Nog even voor de duidelijkheid: 

- Donderdagmiddag 20 december: gr. 1 t/m 4 vrij om 12.15 uur 

- Donderdagmiddag/avond 20 december: van 17.00-19.00 uur voor alle leerlingen van 

de groepen 1 t/m 8 kerstfeest (inclusief maaltijd) en voor ouders/verzorgers vanaf 

±18.30 uur gezellig samen zijn met o.a. glühwein en kerstbrood! 

- Vrijdagmiddag 21 december: alle leerlingen vrij om 12.15 uur, start kerstvakantie 

 

Ingezonden bericht: 
Beste ouders, verzorgers, 

De school is weer gestart, helaas is de vakantie alweer voorbij. 

Voor sommigen fijn, omdat je kind echt weer aan regelmaat toe is. Voor sommige kinderen 

had het misschien nog wel langer mogen duren.  

Huiswerk: 

Weet u, dat sommige kinderen er erg tegenop zien om thuis huiswerk te maken, 

zeker als ze dit alleen moeten doen?  

Hoe kunt u uw kind hierbij helpen? 

Door tijd te maken voor uw kind om rustig over het huiswerk te praten. 

Kies daar een goed moment voor, dus niet voor het slapen, vlak voor het eten of voor de sport. 

Zorg voor een rustige plek waar uw kind het huiswerk kan maken. 

Geef uw kind complimentjes tijdens het huiswerk maken (complimenten zijn de basis voor 

het ontwikkelen van zelfvertrouwen). 

U kunt uw kind helpen door het te leren om stap voor stap het huiswerk te maken: het 

begeleiden van het huiswerk, zonder het zelf over te nemen. 

Toon interesse in het te maken huiswerk. 

Evalueer het te maken huiswerk.  

 

Mocht u er ondanks deze tips toch niet uitkomen, schroom niet en loop dan even binnen 

tijdens het opvoedspreekuur.  

Elke tweede woensdag van de maand ben ik van 8.30 uur -9.30 uur aanwezig in de 

teamkamer, voor iedereen die vragen heeft m.b.t. de ontwikkeling van het kind. 

 

Veel plezier en geniet van elkaar. 

Groeten, 

 

Loes Braakhekke 

Opvoedkundige 

 

 

 

 

 


