
  

 
 

4 september 2019  
 

AGENDA 
 

  9 september   Aanvang startgesprekken 

14 september   Brandweerspuitwedstrijden groep 8 

16 september   Groep 8 naar Huisvuilcentrale Alkmaar 

17 september   Groepen 6, 7 en 8 bezoeken musea in Amsterdam 

24 september   Groep 8 gastles in de bibliotheek  

25 september   Infoavond Schoolplein 2.0  

2 t/m 4 oktober  Groep 8 schoolkamp 

  2 oktober   Start Kinderboekenweek 

11 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

16 oktober   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

28 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

30 oktober   Kleutergroepen herfstwandeling  

 

WIST U DAT….. 
 

 We een heel mooi feest hebben gehad rondom de naamswijziging 

 Op vrijdagochtend het nieuwe bord aan de voorkant van onze school is onthuld 

 Daarna verschillende mensen en kinderen hun steentje letterlijk en figuurlijk hebben 

bijgedragen 

 Als eerste oud-wethouder onderwijs Frits Westerkamp een stukje mozaïek mocht leggen 

 Hij ons als eerste attent maakte op het nieuwe concept kindcentrum 

 Daarna nog meer bestuurders, medewerkers, leerkrachten en natuurlijk ook kinderen hun 

steentje kwamen bijdragen 

 Alle kinderen de komende weken zullen meehelpen aan het Mozaïek 

 We zo met elkaar vormgeven aan ons kindcentrum! 

 De kinderen het geweldige Mozaïeklied hebben gezongen 

 U de tekst van dit lied in deze Nieuwsbrief kunt terugvinden 

 De kinderen ook een leuk presentje hebben gehad 

 We iedereen hier veel plezier mee wensen! 

 Zaterdag twee leerlingen hebben meegelopen met de beddenrace 

 Zij een prachtige vijfde plek hebben veroverd! 

 We natuurlijk héél trots zijn op deze leerlingen 

 Gisteravond de informatieavond plaatsvond 

 Deze goed is bezocht! 

 Het ook erg gezellig was in de hal bij de koffie- en thee-statafels 

 Vrijdag voor het eerst de breiclub in school zal plaatsvinden 

 We de breiclubleden een gezellige tijd bij ons wensen 

 Volgende week woensdag de voorleesoptocht plaatsvindt voor de peuters en de kleuters 
 

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


KINDERPRAAT 
 

In groep 3 leren de kinderen nieuwe letters. De juffen willen van de kinderen weten of ze ook 

al letters kennen. Een kind wijst een letter aan (Y) en zegt: ‘Dat is de Griekse uil!’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

4 september Boaz, groep 1 

7 september Olivia, groep 2 

9 september Serena, groep 6 

9 september Nikki, groep 7 

9 september Sterre, groep 7 

10 september Lenna, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Fienne in groep A 

Elijah in groep A 

Yanou in de peutergroep

We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Startgesprekken: 

Vanmiddag worden in Social Schools de intekenlijsten voor de startgesprekken opengezet. 

Aan het eind van ieder schooljaar wordt elk kind overgedragen aan de nieuwe leerkracht. 

Bij de start van een nieuw schooljaar weten wij dus al veel over uw kind. 

Toch willen wij ook van ú horen wat u graag wilt dat wij weten over uw kind. Denk 

hierbij aan interesses/hobby’s/sport, wat vindt uw kind leuk en minder leuk aan school, waar 

is het goed in en trots op en waar heeft het hulp bij nodig.  

Daarom voeren wij de startgesprekken. In de eerste periode van het nieuwe schooljaar 

zouden wij het fijn vinden om u als ouder in de gelegenheid te stellen om in een persoonlijk 

gesprek met de leerkracht(en) kennis te maken en van u te vernemen wat uw verwachtingen 

van de leerkracht(en) en het nieuwe schooljaar zijn, zodat we er samen een fijn schooljaar 

voor uw kind(eren) van kunnen maken. Via Social Schools, kunt u zich binnenkort intekenen 

voor een startgesprek. 

 

Stagiaires: 

Ieder jaar bieden wij ruimte aan stagiaires van verschillende MBO’s, HBO’s, praktijkscholen 

en middelbare scholen. Het kan dan gaan om maatschappelijke stages, of stages voor pabo-

studenten e.d. Wij vinden het fijn om een bijdrage te kunnen leveren en te investeren in 

mogelijke toekomstige collegae! 

Momenteel hebben we in de school 5 stagiaires: 

Groep 1/2 C: Sarah (start binnenkort) 

Groep 5: Sharon 

Groep 7: Roos  

Groep 8: Yvon 

 



VACATURES (herhaalde oproep) 
 

U kent het vast wel van tv: de hulpouders in de diverse groepjes! Natuurlijk hebben wij ook 

hulpouders nodig! Heeft u altijd al uw cv willen uitbreiden, nieuwe contacten willen maken 

met andere ouders, iets voor de school willen betekenen, graag met uw neus tussen de 

kriebelbeestjes of boekjes willen zitten? Grijp dan nu uw kans, want er zijn weer nieuwe 

vacatures! 

 Gevraagd: een echte, heuse Luizenouder voor groep 5! Na elke vakantie mag u de 

leerlingen van groep 5 controleren op het favoriete huisdier! 

 Gevraagd: gezellige bibliotheekmedewerkers, tijd en dag in overleg. (30 minuten op 

de dinsdagmiddag en/of woensdagochtend en/of vrijdagochtend) 

Opgave bij de directie (eventueel nummertje trekken ;-) 

 

VOORLEESOPTOCHT 
 

Een verhaaltje voor het slapen gaan is zo fijn. En nog leuker: 3 verhaaltjes voordat je gaat 

slapen. Kom daarom op woensdag 11 september 2019 naar de Voorleesoptocht, die 

Kinderopvang Langedijk in samenwerking met Bibliotheek Langedijk voor peuters en 

kleuters organiseert. Samen met hun ouder(s) lopen de kinderen in optocht korte afstanden 

naar 3 verschillende locaties waar een mooi verhaaltje wordt voorgelezen. Het thema voor dit 

jaar is 'zomer'. 

  

Voor wie? 
Alle peuters en kleuters zijn van harte welkom, dus ook kinderen die geen opvang bij 

Kinderopvang Langedijk hebben. Dus neem gerust je buurkinderen, nichtjes, neefjes en 

andere kinderen mee om gezellig naar de leuke verhalen te luisteren. De kinderen mogen 

gekleed in pyjama komen. 

  

Waar en hoe laat? 
De optocht begint om 17:45 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur.  

Start regio Broek op Langedijk: Tierlantijn, Zandsloot 14, Broek op Langedijk 

17:45 verzamelen bij Tierlantijn 

17:50 lopend richting Museum Broekerveiling (tuin) 

18:00 Verhaaltje in Museum Broekerveiling (voorlezer Bianca Godschalk, veilingmeester) 

18:15 Lopend richting Chr. kindcentrum het Mozaïek 

18:25 Verhaaltje op het schoolplein van Het Mozaïek (voorlezer Helene de Vries, directeur) 

18:35 Lopend richting Tierlantijn 

18:45 Verhaaltje in de hal van Tierlantijn of plein van peuteropvang. Afsluitend met ‘rustige 

slaapliedjes’ en een ijsje (voorlezer vrijwilliger bibliotheek) 

19:00 Einde  

Komt u ook? U hoeft zich niet op te geven. 
 

 

24 uur van Langedijk (ingezonden mededeling) 
 

Op vrijdag 6 september om 20.00 uur start de 24 uur van Langedijk. Een bijzonder event waar 

24 uur lang gefietst wordt op spinningfietsen om geld op te halen voor de verschillende 

kanker gerelateerde goede doelen van Team Langedijk. Diverse verenigingen en stichtingen 

doen hier al aan mee. Zowel door te fietsen, maar ook met andere activiteiten. Kijk voor meer 

informatie op www.24uurvanlangedijk.nl  

 

http://www.24uurvanlangedijk.nl/


 

 

Ook scholen en de jeugd kunnen hier aan deelnemen. Schrijf je in met je team, gezin of 

individueel en haal geld op voor de goede doelen van Team Langedijk en voor de vereniging 

waar jij opzit en een warm hart toe draagt. Maar je kan natuurlijk ook kiezen om geld op te 

halen voor een project voor je eigen school. 

 

Het programma van dit evenement heeft 24 uur lang sport en spektakel. Zo zijn er 

verschillende live optredens van artiesten bekend van “the voice” en is er ook op zaterdag om 

11 uur een speciaal kids uur met kinderfilm en popcorn of kunnen de ouders vanaf de fiets 

mee schilderen tijdens de Bob Ross Inspirience. 

 

Voel jij je ook aangesproken? Laat je dan sponsoren en kom ook fietsen voor het goede doel 

en je vereniging. Schrijf je wel vanavond nog in via www.24uurvanlangedijk.nl want de eerst 

fiets/spin uren zijn reeds uitverkocht! 

 

Wil je alleen komen aanmoedigen, doe dat vooral. Dat kunnen de fietsers goed gebruiken. 

 

Opening evenement Vrijdag 6 september 20.00 uur met 24 uur gezelligheid tot zaterdag 7 

september 01:00 uur met een borrel voor de ouders. Locatie scheepswerf de Broekerwerf. 

Zie ook de bijlage bij deze Nieuwsbrief 

 

 

     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5de plaats bij de Beddenrace 
op het superbed van 

meester Joost 

Toppers van de week: 

Roos en Kim! 


