
  

  
 

12 december 2018 
 

AGENDA 
 

14 december   Leerlingenraadvergadering 

20 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij i.v.m. de kerstviering 

20 december   Kerstviering in school 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

  7 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie 

  9 januari   Luizencontrole 

14 januari  Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs, ouders/verzorgers  

groep 8, verzorgd door CSG Jan Arentsz  

15 januari   Verkeerslessen in de groepen 4, 5, 6, 7 

15 januari   Gastles groep 8 “Zeebenen in de klas” 

16 januari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 januari   Leerlingenraadvergadering 

21 januari   Start toetsweken Cito-leerlingvolgsysteem 

25 januari   Bezoek Clusius College groep 8  

 

WIST U DAT….. 
 

 Afgelopen vrijdag de school heel mooi is versierd door de OC en andere hulpouders 

 De hele school nu in een prachtige kerstsfeer is gehuld 
 Het team natuurlijk héél blij en dankbaar is met deze ouders/verzorgers 
 We het enorm waarderen dat er ouders/verzorgers zijn die hier hun vrije tijd in willen 

steken! 
 De voorbereidingen voor de kerstviering al in volle gang zijn 
 Vanaf morgen de intekenlijsten voor de kerstdiners op de klasdeuren zullen hangen 
 In de gang de inzameling is gestart voor Voedselhulp Langedijk  
 Er nog véél meer bijgezet mag worden! 
 We graag goed gevulde dozen willen overhandigen! 
 Morgen de BSO-groep van de 7+ leerlingen naar boven zal verhuizen 
 Er vrijdag al gestart wordt met de inrichting van de nieuwe kleutergroep 
 We hier heel blij mee zijn! 
 Het a.s. vrijdag ‘foute-kersttruien-dag’ is 
 Alle kinderen én de juffen en meesters in een ‘foute kersttrui’ mogen komen                                                                         

 

KINDERPRAAT 
 

Bij de peutergroep speelt de juf ‘winkeltje’ met één van de peuters. Juf moet afrekenen, 

waarop de peuter zegt: ‘Dat is dan één eurtje!’ 

 

 

 

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


 

JARIGEN!! 
 

Vorige week waren jarig: 

Madee (peutergroep) 

Nora (peutergroep) 

 

Binnenkort zijn jarig: 

15 december Jelte, groep 2 

16 december Senne, groep 6 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Julliet, in de peutergroep 

Liané en Nora, beiden in groep 1A. 

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

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Kerstviering: 

Donderdagavond 20 december vieren we met elkaar Kerst, dit jaar in de school. Om het jaar 

vieren wij Kerst in één van de kerken (zodat ook ouders, verzorgers en belangstellende 

kunnen deelnemen) en het andere jaar vieren wij Kerst met de kinderen in de zaal, gevolgd 

door een kerstdiner in de klas.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond 

bij de viering worden verwacht.  

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor dit mooie feest! 

We zullen dus starten met een viering in de zaal, met alle kinderen en leerkrachten. Daarna 

gaan de kinderen naar hun klas, om daar samen te eten en de viering verder vorm te geven. 

Tijdens het eten in de klassen wordt de zaal snel omgebouwd en kunnen de ouders daar 

gezellig genieten van warme chocomelk, glühwein en wat lekkers, terwijl ze wachten op hun 

kind(eren).  

Voor de kerstmaaltijd in de klassen komt er vanaf morgen een intekenlijst op de deur van de 

klas te hangen. Wij vinden het fijn als u iets wilt maken, koken of meenemen voor de 

kinderen. Te denken valt aan een stokbrood, worstenbroodje, klein yoghurtje, fruitspiesje etc. 

 

Nog even alle belangrijke dingen op een rijtje voor donderdag 20 december: 

 

Tijd  Activiteit  

12.15 uur Kinderen van groep 1 t/m 4 eerder uit, lunchen niet op school 

17.00-17.15 uur Gerechten (van de intekenlijst)  binnen brengen in de klassen 

17.15 uur Alle kinderen verzamelen in de klas en gaan daarna naar de zaal 

voor de viering  

18.00-19.00 uur Maaltijd in de klas (bord,beker en bestek zelf meenemen!) 

18.30 uur In de zaal kunnen ouders gezellig samenzijn onder het genot van 

warme chocolademelk, glühwein en wat lekkers 

18.45 uur Kinderen in de groepen1/2 worden opgehaald in de klassen 

19.00 uur Alle andere kinderen worden opgehaald in de klassen 

 



Wilt u uw kind donderdagochtend 20 december een bord, beker en bestek (mes, vork, 

lepel) meegeven voor het diner? Dit spaart het milieu! Graag ook voorzien van naam 

(stickertje of iets dergelijks) Alvast bedankt!   

 

Uilenles 

12 februari 2019 zullen de leerlingen van de onderwijsgroepen een gastles krijgen, verzorgd 

door ATJ Owls. ATJ Owls zet zich in om mensen kennis te laten maken met uilen; bijzonder 

krachtige, maar stiekem zachtaardige vogels. 

Met deze prachtige dieren aan hun zijde bieden zij de kinderen een prachtige, educatieve 

gastles. 

Deze gastles kunnen wij financieren door met elkaar lege flessen in te zamelen. Met het 

statiegeld ‘betalen’ wij onze gastlessen. Wij starten met inzamelen op maandag 7 januari! 

 

Kerststukjes 

Op donderdagochtend 20 december worden in de bovenbouwgroepen kerststukjes gemaakt. 

De leerlingen moeten hiervoor een bakje, een stuk oase, kersttakjes en versiering meenemen. 

Iets extra’s voor een klasgenoot is altijd welkom! 

 

Te laat 

In de vorige nieuwsbrieven hebben we al aandacht besteed aan het ‘te laat komen’ van 

leerlingen of het ‘gezellig in de klas blijven hangen’ van ouders/verzorgers, waardoor we niet 

op tijd kunnen beginnen met de les. 

We willen u erop wijzen dat wij leerlingen die ‘te laat’ zijn ook verplicht moeten registreren 

en bij veelvuldig ‘te laat’ moeten doorgeven aan de leerplichtambtenaar.  

Opruimen Kerstversiering 
Wat is de school gezellig geworden, met al die mooie kerstversiering.  

Helaas moeten de kerstspullen voor de vakantie ook weer worden opgeruimd. 

Dit doen we vrijdag 21 december om 8.30 uur in de  

grote zaal.  

Hopelijk kunt u tussen alle kerstactiviteiten door nog een  

gaatje vinden om ons een handje te helpen.  

Voor koffie/thee en kerstkransjes wordt gezorgd.  

Aanmelden kan via de mail estherpronk@hotmail.com 

Namens de oudercommissie alvast heel hartelijk dank! 

 

 

WERKDRUK 
 

U heeft er vast al veel over gehoord: de werkdruk in het onderwijs. Om de werkdruk van de 

leerkrachten te verlichten, is er door het ministerie een bedrag beschikbaar gesteld, dat de 

scholen naar eigen inzicht mogen inzetten t.b.v. de werkdrukverlichting. 

Ons team heeft gekozen om het bedrag het eerste halfjaar op te sparen en dit het tweede 

halfjaar in te zetten middels een boventallige leerkracht. Deze leerkracht zal de leerkrachten 

(naar rato) vervangen, zodat de leerkrachten kunnen werken aan administratie, voorbereiding, 

collegiale consultatie en andere zaken. 

Bij ons zal deze boventallige leerkracht worden ingevuld door juf Jet de Boer. Doordat juf 

Rianne na de kerstvakantie terugkomt van haar zwangerschapsverlof, is juf Jet een aantal 

dagen per week beschikbaar. Juf Jet zal wel op de dinsdagen in groep 6 blijven. 

mailto:estherpronk@hotmail.com


Ook zal meester Joost met regelmaat de leerkracht vervangen: hij wil, als bovenbouw-

coördinator, graag de kinderen van de bovenbouwgroepen wat beter leren kennen en dit is een 

goede manier om dat te doen! 

 

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 

 

- Grijze handschoenen 

- CD met kinderliedjes 

- Roze haarclip 
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