
  

 
 

12 september 2018 
 

AGENDA 
 

14 september   Verkiezingen leerlingenraad groepen 4 t/m 8 

17 september   Aanvang startgesprekken met ouders onderwijsgroepen 

18 september   Prinsjesdag 

19 t/m 21 september  Groep 8 op schoolkamp 

24 september   Groep 8 naar de bibliotheek 

26 september   Groep 7 start verkoop Kinderpostzegels 

  3 oktober   Opening Kinderboekenweek, alle kinderen 

  3 oktober   Groep 7 gastles HALT 

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

  5 oktober   Leerlingenraadvergadering 

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 

 

WIST U DAT….. 
 

 Gisteravond een informatieavond plaatsvond voor de groepen 1 t/m 8 

 De avond goed is bezocht 

 De oudercommissie had gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers 
 Vanmorgen om 9.00 het brandalarm is afgegaan 
 Dit een actie is van de schoolleiders voor een beter salaris 

 De leerkrachten gelukkig omhoog zijn gegaan in salaris maar de schoolleiders niet 
 Een adjunct-directeur er bijvoorbeeld financieel op achteruit kan gaan als hij directeur 

wordt 
 We hopen dat u de actie ondersteunt! 

 De actie natuurlijk ook gelijk een mooie ontruimingsoefening is 
 De kinderen het heel goed hebben gedaan 
 Binnen drie minuten alle groepen, inclusief de peutergroep, leerkrachten en alle nog 

aanwezige ouders in de rij op de verzamelplek stonden én gecheckt waren 

 Volgende week de startgesprekken met ouders beginnen 

 U tijdens dit gesprek kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind 

 Als voorbereiding formulieren en brieven zijn meegegeven 

 We hopen dat u deze formulieren invult en inlevert 

 Op donderdagmiddag de invullijsten voor de gesprekken worden opengezet via Social 

Schools 

 U dan kunt intekenen op een dag en tijdstip 

 Volgende week woensdag groep 8 op kamp gaat 

 Zij al voor schooltijd vertrekken richting Den Helder 

 Wij ze de vrijdag daarna in de middag weer op school verwachten 

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


 De kinderen en leiding enorm veel zin hebben in hun kamp! 
 

KINDERPRAAT 
 

Een kleuter komt bij de peutergroep trakteren en heeft grote en kleine koekjes bij zich. De 

leerling zegt tegen juf Cora: ‘Als je oud bent mag je een kleine en als je niet oud bent een 

grote!’ Waarop juf Cora zegt: ‘Dus ik mag een grote?’ 

‘Ja’, vervolgt de leerling, ‘en juf Kasja moet een kleine, want die is al héél oud!’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

13 september Isa, groep 7 

13 september Kasper, groep 8 

17 september Niels, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Noah Bellekom, peutergroep 

Anniek Kortschot, peutergroep 

Nox Glas, peutergroep 

Jozua Kuijper, peutergroep 

Silke Stappersma, peutergroep 

Raul Engel, peutergroep 

Tijmen van Dijk, peutergroep 

Olivia Eggenhuizen in groep 1 B.

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

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Rectificatie: 

Vorige week is bij de vakanties de verkeerde datum bij de kerstvakanties gezet. De 

kerstvakantie zal starten op 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019.  

Met dank aan een alerte ouder! 

- Tweede groep: 

Sinds de start van het nieuwe schooljaar is de BSO gestart met een tweede groep. De 

jongste kinderen zitten samen in een groep en er is een zogenaamde 7+ groep. 

We wensen de kinderen veel plezier in de nieuwe setting! 

 

VERLOF 
Regelmatig wordt er een aanvraag gedaan voor buitengewoon verlof. Als u verlof op wilt 

nemen buiten de reguliere schoolvakanties, moet u dit voorleggen aan de directeur van de 

school van uw kind. 

De directeur of de leerplichtambtenaar is degene die toestemming geeft voor het verlenen van 

verlof buiten de schoolvakantie. 

Op school zijn hiervoor verlofformulieren verkrijgbaar of u kunt deze downloaden via de 

website. Bij de formulieren vindt u de richtlijnen voor het verlenen van verlof. 

www.arkel-tabijn.nl  

http://www.arkel-tabijn.nl/


 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: 

Wout de jong uit groep 7 is zijn nieuwe, groene pilotenjack kwijt. Wie heeft deze gezien of 

per ongeluk mee naar huis genomen? 

Gevonden: 

Deze sleutel ligt al enige tijd te wachten op zijn/haar eigenaar. Op te halen in het 

directiekantoor! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


