
  

 
 

1 september 2021 
 

AGENDA 
 

  8 september   Voorlichting (gastlessen) van HALT, groepen 7 en 8 

10 september   Verkiezingen leerlingenraad 

15 t/m 17 september  Schoolkamp groep 8 

21 september   Groep 8 naar de bibliotheek 

22 september   Nationale Kraanwaterdag 

29 september   Kinderpostzegelactie 

  6 oktober   Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Open Podium Kinderboekenweek 

13 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

14 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

15 oktober   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 

27 oktober   Herfstwandeling kleuters 

 

WIST U DAT….. 
 

• Gisteravond voor de groepen 1 t/m 7 de informatieavond plaatsvond 

• De leerkrachten heel blij zijn met de grote online ‘opkomst’! 

• Groep 8 vanavond hun informatieavond heeft 

• We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van het reilen en zeilen in de groep(en) 

van uw kind(eren) 

• Inmiddels ook een start is gemaakt met de Startgesprekken 

• Deze gesprekken op school plaatsvinden 

• We blij zijn om u allen weer live te kunnen spreken! 

• Gisteren ook een aantal kinderen een screening door de GGD heeft gehad 

• Ouders hierover altijd eerst informatie per post ontvangen  

• Op school alleen zaken als zicht en gehoor worden getest 

• Opa Pool (onze klusjesopa/conciërge) heeft besloten tóch nog een jaar te blijven 

• We dat natuurlijk héél fijn vinden! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling in groep 4: “Juf, ik ben op mijn step naar school gefietst!”  

- Een leerling in groep 8 deelt de schriften uit en komt één schrift zonder naam tegen. Deze 

geeft hij aan meester Joost: “Ik weet niet voor wie deze is, er staat geen naam op” en hij 

gaat weer zitten. Tien seconden later komt hij weer: “meester.... dat schrift... dat was van 

mij!” 

- In een kleuterklas wordt een dinoliedje van 123Zing gezongen. Een leerling zegt: “Ik heb 

deze dino ook gezien in de film Stamppotje!” (Platvoet) 

- Ook leerkrachten kunnen soms een woord niet meteen goed uitspreken. Juf Lydia heeft het 

over “gedefribaliseerd” (gedefibrilleerd)  

 



  

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

1 september Iris, groep 6 

2 september Fienne, groep 3 

2 september Erben, groep 4 

3 september Lisa, groep 8 

3 september Sam, groep 8 

4 september Boaz, groep 2 

4 september Elijah, groep 3 

4 september Kris, groep 5 

7 september Olivia, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Thom, peutergroep 

Stijn, peutergroep 

Stijn, peutergroep 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

GOUDEN WEKEN 

U heeft er vast al iets over gelezen of gezien op Social Schools: De Gouden Weken. Maar wat 

zijn de Gouden Weken eigenlijk? 

Ieder jaar starten wij in de onderwijsgroepen met de Gouden Weken. De eerste weken van het 

schooljaar is een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is de groepsvorming. Het proces van groepsvorming begint na 

een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. 

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Na deze 

weken zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. Na 

elke zomervakantie vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het 

schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, bijvoorbeeld na de lockdown 

van het afgelopen schooljaar. De fasen zijn: 

• Forming: oriënteren.  

Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur. 

• Storming: presenteren 

De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een 

volger? 

• Norming: normeren 

De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen 

taak in de samenwerking. 

• Performing: presteren 

De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels 

waar iedereen zich aan houdt. 

• Reforming: evalueren 

Het einde van het jaar of de periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe 

groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8. 

 



Tijdens de Gouden Weken voeren de leerkrachten allerlei lesactiviteiten uit waarbij de 

groepsvorming centraal staat, voor het vormen van een fijne sfeer in de groep. Zo kan het 

gebeuren dat leerlingen elkaar moeten interviewen en dan een presentatie geven van de ander, 

of een voorwerp meenemen en hiermee iets vertellen over zichzelf. Het zijn leuke en 

waardevolle activiteiten, waar de groep en de leerkracht de rest van het jaar plezier aan 

beleven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN- EN UITGANGEN 

In de praktijk blijkt de hoofdingang enigszins een druk verkeerspunt te zijn geworden. Dit is, 

vooral voor de jongere kinderen, niet altijd even prettig. 

Daarom hebben we besloten dat de leerlingen van groep ½ C vanaf vandaag door de ingang 

van de peuters naar binnen en buiten mogen. Juf Laura zal ze daar ook van harte welkom 

heten! 

 

PARKEERBELEID 

Helaas is er een beperkt aantal parkeerplaatsen 

rondom de school. Met slecht weer betekent dit 

vaak dat er op plekken wordt geparkeerd, waar het 

niet is toegestaan. 

Afgezien van het feit dat u een boete riskeert, 

creëert u hiermee ook gevaarlijke verkeerssituaties 

voor de kinderen. Het parkeren op de stoep bij de 

garages van de buren (Voorburggracht) is niet 

toegestaan en zorgt voor overlast (ook als u ‘er 

maar twee minuutjes staat’). 

We willen u allen vriendelijk verzoeken zoveel 

mogelijk te parkeren op de parkeerplaats bij het 

winkelcentrum, nabij de snackbar BOL. U kunt dan 

over de stoep, langs het museum, naar school 

wandelen. En als u geluk heeft, begroet de pauw u 

allen met een vrolijk geluid! 

 

 

 

 



HERHAALDE OPROEP!                    
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Heeft u altijd al in de schijnwerpers willen staan? Bent u een ster op het doek en wilt u graag 

meespelen in de volgende film van de Luizenmoeder? Dan is dit dé kans!!!                   

Als luizenpluisouder kun je je optimaal voorbereiden op deze rol! 

Dus reageer snel! 

In de volgende groepen is er een vacature voor u als toekomstig acteur/actrice beschikbaar, 

want daar zoeken we luizenpluisouders: 

 

Groep 1/2A: 1 filmster-in-spe 

Groep 1/2B: 1 filmster-in-spe 

Groep 1/2C: 1 filmster-in-spe 

Groep 3A/B: 1 filmster-in-spe 

 

Wees er snel bij en geef je op door te mailen naar: mozaiek@tabijn.nl! 

 

➢ Let op: er zijn nog maar vier plaatsen beschikbaar! 
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