
  

18 maart 2020  
 

AGENDA 
 

16 t/m 20 maart  Ik eet het beter-week 

16 t/m 20 maart  Ik eet het beter groep 7 “Lekker in je vel” 

17 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

19 maart   Ik eet het beter groep 5 “Stapel gezond”, groep 6 “Over de tong”  

     groep 8 “Klassenlunch” 

19 maart   Groep 6 bibliotheekbezoek 

20 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8  

 24 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

 25 maart   Grote Rekendag 

 27 maart   Leerlingenraadvergadering  

 31 maart   Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

 31 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

   1 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

   7 april   Groep 7 Swim’s Cool 

   9 april   Paasviering, informatie volgt 

   9 april   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

 10 april   Goede Vrijdag, gehele Kindcentrum vrij  

 11 april   Handbaltoernooi (afgelast) 

 13 april   Tweede Paasdag 

 14 april   Groep 7 Swim’s Cool  

 15 en 16 april   Dia-eindtoets groep 8 

 17 april   Koningsspelen (afgelast) 

 17 april   Cultuur Primair groepen 1 en 2 

 27 april t/m 8 mei  Meivakantie 

 27 april   Koningsdag 

   4 mei   Dodenherdenking 

   5 mei   Bevrijdingsdag 

  10 mei   Moederdag 

 

 

Aangezien ons kindcentrum tot 6 april gesloten is, vervallen alle (in het rood aangegeven) 

activiteiten.  

- De Cito-entree zal starten zodra de school weer begint 

- De eindtoets blijft voorlopig nog op de geplande data staan 

- Het handbaltoernooi en de Koningsspelen zijn ook afgelast 

 

 

 

 

 

 

 

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


     

TIJDELIJKE SLUITING HET MOZAÏEK 
 

Lieve kinderen, ouders, verzorgers en andere belangstellenden, 

 

Toen ik een aantal jaren geleden de functie aannam als directeur van ons kindcentrum, had ik 

nooit voor mogelijk gehouden dat de wij ons in de situatie zouden begeven zoals deze nu bij 

ons en in de rest van de wereld is. Het lijkt een boze droom waar je heel snel uit wakker wil 

worden, maar helaas is het de realiteit… 

 

Op dit moment schrijf ik de Nieuwsbrief vanuit huis. Vorige week moest ik plotseling een 

operatie ondergaan en door kleine complicaties wat langer in het ziekenhuis verblijven. Nu 

ben ik gelukkig thuis aan het herstellen. Naast dit herstel behoor ik ook nog tot de risicogroep 

en moet dus verplicht thuisblijven. 

Dit betekent dat de afgelopen week de ontwikkelingen en veel van wat daarbij hoorde, op het 

managementteam en de rest van het team terecht kwam en ik slechts van de zijkant enigszins 

kon meewerken. 

Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen hoe ontzettend mega trots ik 

ben op ons managementteam, onze juffen en meesters/stagiaires en de pedagogisch 

medewerkers! Wat een enorme kanjers zijn het en wat hebben ze hard gewerkt en werken ze 

nog steeds hard!!! Dank jullie wel, uit de grond van mijn hart! 

 

Deze weken zijn voor een ieder moeilijk en vragen aanpassingen. Hoewel kinderen erg 

flexibel zijn, voelen ze de angst, het vreemde gedrag, de nieuwe regels en alles wat eromheen 

hangt. Ik denk dat het goed is om met elkaar de kinderen te blijven vertellen dat we hier ook 

met elkaar doorheen komen en dat alles weer goed zal komen. We mogen vertrouwen op God 

dat hij ons ook hier doorheen zal helpen! 

 

Het team van Het Mozaïek zal de komende periode alles op alles zetten om het onderwijs op 

afstand en de opvang voor de kinderen zo goed mogelijk te organiseren en te verzorgen. 

Ongetwijfeld zullen er nog zaken niet helemaal goed verlopen of zijn er vragen en 

opmerkingen: schroom dan niet om te bellen of te mailen: 0226-342322, mozaiek@tabijn.nl  

We gaan dit met elkaar, de teamleden, ouders en kinderen, tot een succesvol einde brengen! 

 

Als laatste wil ik ook gebruik maken van de gelegenheid om de ouders uit de vitale 

beroepsgroepen (en dan met name de ouders werkzaam in de zorg) te bedanken voor hun 

ongekende inzet in deze moeilijke tijd. Ik weet zeker dat ik namens een ieder spreek als ik zeg 

dat ik zo ongelofelijk trots op jullie ben en zo ongelofelijk dankbaar dat jullie dit belangrijke 

werk willen doen! We nemen jullie mee in onze gebeden. 

 

Ik wens een ieder veel sterkte, gezondheid 

en wijsheid toe. 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. 

Gods zegen! 

 

Helene de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

18 maart Daan, groep 6 

19 maart Sem, groep 1 

19 maart Davy, groep 3 

20 maart Elize, groep 4 

20 maart Swanieke, groep 6 

20 maart Daan, groep 7 

22 maart Sofie, groep 4 

23 maart Jaël, peutergroep 

23 maart Niels, groep 1 

24 maart Rick, groep 7 

24 maart Iwan, groep 7 

24 maart Jasmijn, groep 8 

Ondanks de beperkingen door het Corona-virus, hopen we dat jullie toch een fijne dag mogen 

hebben! 

Als de school weer opengaat, gaan we het dubbel vieren!! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Jaël in groep 1 

We wensen je straks een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

• Tekeningen en kaarten voor ouderen 

Op dit moment zijn er veel ouderen die tot de risicogroep behoren en daarom geen 

bezoek mogen ontvangen. Dit maakt het extra moeilijk voor hen! Daarom willen we 

een oproep doen aan alle kinderen die momenteel thuis zijn: 

***Maak een mooie tekening of kaart voor een oudere.  

***Stuur die naar ons op Chr. kindcentrum Het Mozaïek (Museumweg 1, 1721 BW 

Broek op Langedijk) of stop het in onze brievenbus bij school (maak je gelijk een 

mooie buitenwandeling of fietstochtje!) 

***Wij zullen ervoor zorgen dat de tekeningen en kaarten goed terechtkomen. 

 

• Tekening van hoop voor het raam 

In Italië is een mooi initiatief ontstaan: kinderen maken mooie tekeningen met een 

regenboog en de tekst ‘Alles komt goed’. Een mooi idee! Laten we de ramen van de 

huizen in Langedijk en omgeving kleuren met de tekeningen (of spandoeken) van 

kinderen! Wie doet er mee?  

Kijk op de volgende bladzijde hoe dat er in Italië uitziet. 



  
 

 

• Tips op Social Schools en de Facebookpagina 

Op ons ouderportaal Social Schools en op onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-

309850846018385/)worden veel leuke links en tips geplaatst voor activiteiten thuis 

voor tijdens de periode onderwijs-op-afstand!  

 

 

KONINGSDAG (O.V.) 
 

Beste jongens en meisjes en ouders, 

 

Koningsdag komt er weer aan! 

Wij als bestuur zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen. 

Het thema voor dit jaar zal zijn:  

 

EEN REIS DOOR DE TIJD  

 

We hopen jullie natuurlijk weer te zien op het Havenplein in en rond de feesttent. 

Er is genoeg te doen voor jong en oud en daar zijn we trots op! 

Wat dacht je van de optocht, de zeskamp, springkussens, de klaverbungee, schminken, de 

waterballen, diverse optredens en natuurlijk het kindergala.  

 

Om te onthouden: 

https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-309850846018385/
https://www.facebook.com/Chr-kindcentrum-Het-Moza%C3%AFek-Stichting-Tabijn-309850846018385/


 

 

Woensdag 8 april, direct na schooltijd, zal de kaartverkoop voor het kindergala bij jou op 

school zijn. Een kaartje kost €1,- 

 

Ga je er vast over na denken hoe je mee gaat doen in de optocht? Of wat je aan gaat doen op 

het kindergala? Met wie je een groepje kunt maken voor de zeskamp? 

Opgeven kan via onze website: www.broekerkoningsdag.nl 

 

Wij hebben er al zin in! 

Groetjes van het bestuur van Stichting Oranje Activiteiten Broek op Langedijk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 

Alle kinderen van Het 
Mozaïek, omdat ze zich 
zo super aanpassen aan 

de nieuwe situatie! 

Toppers van de 
week: 

De kinderen 
van Het 

Mozaïek! 

http://www.broekerkoningsdag.nl/

