
  

  
 

31 oktober 2018 
 

AGENDA 
 

31 oktober   Luizencontrole in alle onderwijsgroepen 

31 oktober   Herfstwandeling groepen 1 en 2 

  5 november   Start Week van Respect, met o.a. gastles Bamber Delver gr. 7/8 

  5 november   Ouderavond ‘respect en pesten’ o.l.v. Bamber Delver  

  7 november   Lampionnen-maak-ochtend 

  8 november   (S)Cool on Wheels, groep 8 

  9 november   Nationaal Schoolontbijt. Groep 8 ontbijt bij de burgemeester 

12 november   Start 10-minutengesprekken onderwijsgroepen 

16 november   Leerlingenraadvergadering 

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

van Alkmaar” 

17 november   Landelijke intocht van Sinterklaas 

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

28 november   De groepen 1 t/m 4 gaan naar het Sinterklaaspakhuis 

  5 december   Sinterklaasviering 

14 december   Leerlingenraadvergadering 

20 december   Kerstviering in school, informatie volgt 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

  7 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

 De eerste vakantie van dit schooljaar achter de rug is 

 De Herfstvakantie nu echt met recht “herfst”vakantie heet 

 De tijd van natte jassen en tassen is aangebroken 

 Het in de klas ook wel iets gezelligs heeft 

 Echter veel kinderen het jammer vinden dat ze niet buiten kunnen spelen 

 De vrijdag vóór de vakantie de afsluiting van de Kinderboekenweek plaatsvond 

 Iedere groep een optreden deed in de zaal 

 Er veel belangstelling was voor de optredens! 

 We het leuk vinden dat zoveel mensen zijn komen kijken 

 De optredens werden gevolgd door de kinderboekenmarkt 

 Er veel is geruild, verkocht, gekocht en tussendoor is gelezen 

 We het heel fijn vinden als kinderen ‘leeskilometers’ maken 

 Er ook altijd leesvoer te vinden is in de zwerfboekenkast in de hal 

 Deze zwerfboekenkast twee kanten heeft 

 De boeken altijd ergens anders achtergelaten mogen worden 

 Je als kind nooit weet waar je zomaar een boek vindt 

 Sommige kinderen leuke briefjes in de boeken achterlaten 

 De peuters vóór de Herfstvakantie naar het bos zijn geweest 
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 Een aantal ouders meeging 

 Ze prachtig weer hadden en daarom ook nog konden  

picknicken 

 Juf Cora zich ook nog ging verstoppen 

 De kinderen haar boven in een boom zagen! 

 Juf Cora gelukkig met behulp van de kinderen veilig  

op de grond kwam 

 Groep 7 en 8 hebben meegewerkt aan de expositie van hun  

kunstwerken in de Kunstkerk in Heerhugowaard 

 Veel mensen deze expositie hebben bezocht 

 Het thema van de kunstwerken was: ‘dit maakt mij blij!’ 

 Afgelopen maandag alle meesters en juffen studiedag hebben gehad 

 Zij veel hebben geleerd over gesprekstechnieken 

 Gisteren juf Inge en juf Rianne met hun baby’s op bezoek waren 

 De baby’s volgens een leerling ‘vet skattig’ waren 

 De kinderen het fijn vonden dat ze een baby even mochten ‘aaien’ 

 De leerlingen van groep 5 (hun) opa’s en oma’s hebben geschilderd 

 Dit súpergezellig was! 

 De schilderijen heel mooi worden 

 Juf Alie misschien ook wel geschilderd had willen worden;-) 

 De kleuters vandaag de herfstwandeling gaan maken 

 We hen veel plezier wensen! 

 Maandagavond de ouderavond plaatsvindt over ‘pesten en respect’ 

 Deze avond geleid zal worden door Bamber Delver 

 U hier meer over kunt lezen in de flyer 

 Deze flyer via Social Schools verspreid zal worden 

 U zich kunt opgeven via arkel@tabijn.nl  

 U deze avond niet wilt missen!!! 
 

KINDERPRAAT 
Leerling van groep 3 komt het directiekantoor binnenlopen om iets te vragen. Hij ziet het 

koffieapparaat en vraagt verbaasd: “Hebben jullie nou een nieuw apparaat, of hebben jullie 

het eindelijk schoongemaakt?”  

 

JARIGEN!! 
Binnenkort zijn jarig: 

3 november Gino, groep 2 

3 november Joëlle, groep 4 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

 WELKOM 
We heten van harte welkom: 

Jozua in groep 1A 

Jaël in de peutergroep 

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

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
Changemaker groep 5: 

- De afgelopen tijd heeft groep 5 meegedaan met de Changemaker Challenge. En….ze 

hebben het certificaat binnen!!Ze zijn nu ontwerpers van een betere wereld: ze hebben een 
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belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwerpen van oplossingen voor het gebruik van 

wegwerpplastic. Gefeliciteerd!! 

Renovatie beeld: 

- U heeft het waarschijnlijk al gezien: het beeld bij de hoofdingang  (geloof, hoop en liefde 

en kinderen met kool op een koolvletje) wordt gerenoveerd. Het begint er al mooi uit te 

zien! 

Nieuwe telefoondiensten: 

- Sinds gisteren krijgt u, als u ons nummer belt, een keuzemenu te horen. Zo kunt u kiezen 

voor het toestel van de administratie (ook voor ziekmeldingen), de intern begeleider, de 

peuteropvang/bso en de directie. Zo hopen we u nog beter van dienst te kunnen zijn en de 

bereikbaarheid te verbeteren.  

Dit betekent tevens dat u dus ook ons nummer, 0226-342322, kunt bellen als u iemand van 

de peuteropvang of bso wilt spreken. 

In de avonden, weekenden en vakanties kan de voicemail ingesproken worden, deze wordt 

zo snel mogelijk werkzaam gemaakt. 

Schoenmaatjes: 
Uiterlijk vrijdag 2 november mogen de schoenendozen worden ingeleverd bij de leerkracht 

in de klas, daarna worden ze verzameld op het podium in de zaal.  

Maandag 5 november willen we de dozen bij verzamelpunten inleveren: mocht u hierbij 

willen helpen, dan kunt u zich nog opgeven bij juf Mirjam (groep 1/2 B).  

Decembertraktaties: 

- Deze maand (11 november) en in de maand december, zullen de meeste kinderen een 

traktatie op school ontvangen. Van een aantal kinderen zijn wij op de hoogte van hun 

allergieën en kunnen we daar rekening mee houden. Mocht u twijfelen of dit bekend is 

over uw kind of heeft u dit nog niet doorgegeven, doe dit dan per mail: arkel@tabijn.nl  

Woensdagmiddag en vrijdagmiddag BSO: 

- Met regelmaat willen wij inventariseren of de behoefte aan buitenschoolse opvang op de 

woensdag- en vrijdagmiddag (op eigen locatie) is toegenomen of afgenomen, zodat wij het 

aanbod eventueel kunnen aanpassen. Dit geldt ook voor de voorschoolse opvang. 

Hierbij willen we u vragen of u wilt mailen indien u: 

0 gebruik zou willen maken van de woensdagmiddag-BSO, mocht deze aangeboden  

    worden binnen ons eigen IKC 

0 gebruik zou willen maken van de vrijdagmiddag-BSO, mocht deze aangeboden  

    worden binnen ons eigen IKC 

0 gebruik zou willen maken van voorschoolse opvang, mocht deze aangeboden worden 

    binnen ons eigen IKC 

Graag mailen naar: arkel@tabijn.nl  

Dure decembermaand: 

- Voor sommige gezinnen is de decembermaand een extra dure maand en is het moeilijk om 

presentjes voor de kinderen te verzorgen. Zit u in zo’n situatie? In onze bibliotheek op 

school (op de bovenverdieping) staat achterin, onder de tafel, een doos met leesboeken die 

wij vele malen dubbel hebben. Het staat u dan vrij om hierin te ‘snuffelen’ en, indien u het 

kunt gebruiken, hier wat uit mee te nemen. 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

- Nagelknippertje 

- Speen 
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