
  

  
 

17 oktober 2018 
 

AGENDA 
 

19 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek, met open podium en      

       Boekenmarkt, peuters en ouders van harte welkom 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie, ook voor de peuteropvang 

29 oktober   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen gr. 1 t/m 8 vrij  

29 oktober   Peuteropvang wel open 

31 oktober   Luizencontrole in alle onderwijsgroepen 

31 oktober   Herfstwandeling groepen 1 en 2 

  5 november   Start Week van Respect, met o.a. gastles Bamber Delver gr. 7/8 

  5 november   Ouderavond ‘respect en pesten’ o.l.v. Bamber Delver  

  7 november   Lampionnen-maak-ochtend 

  9 november   Nationaal Schoolontbijt 

12 november   Start 10-minutengesprekken onderwijsgroepen 

16 november   Leerlingenraadvergadering 

16 november Groepen 5 t/m 8 naar de voorstelling in de Vest: “Het Mysterie 

van Alkmaar” 

17 november   Landelijke intocht van Sinterklaas 

23 november   Techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij  

28 november   De groepen 1 t/m 4 naar het Sinterklaaspakhuis 

 

WIST U DAT….. 
 

 Groep 7 en 8 vorige week een gastles van bureau HALT hebben gehad 

 De gastles als thema ‘jeugdcriminaliteit’ had 

 We  hopen dat de leerlingen er veel van hebben geleerd 

 Groep 7 en 8 maandag naar het Rijksmuseum zijn geweest 

 Zij daar een fantastisch lesprogramma hebben gevolgd! 

 De kinderen met de bus naar Amsterdam zijn gegaan 

 Het bijna een schoolreisje was 

 De kinderen veel over de kunst hebben geleerd 

 Vrijdag a.s. de afsluiting van de Kinderboekenweek plaatsvindt 
 U hier meer over kunt lezen verderop in deze nieuwsbrief 
 Volgende week de herfstvakantie is 

 Het weer ons eigenlijk laat denken dat het zomervakantie wordt 
 Er echter in de school, bij de ingangen, veel blaadjes naar binnen waaien 
 Opa Pool heel erg zijn best had gedaan met vegen 

 Een uur later het plein alweer vol lag…. 
 Maandag 29 oktober de leerkrachten een studiedag hebben 
 Alle kinderen dan vrij zijn   
 Zich al een aantal mensen voor de schoolpleincommissie heeft opgegeven….heel fijn! 
 De harten van de zaal gerepareerd zijn, met dank aan de moeder van Kaitlyn! 
 De peuters vandaag naar het bos in Bergen gaan 
 We ze heel veel plezier wensen op deze mooie herfstdag! 

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


 
 

KINDERPRAAT 
 

- Een groepje kinderen van groep 3 komt de trap af i.v.m. de pauze. Leerling: “Ik ben de 

meester….achter mij op de trap blijven….rustig lopen….rustig lopen…. (en bij de laatste 

drie treden) ja, nu springen en hard naar buiten rennen!” 

(Dat laatste horen we juffen en meesters nooit zeggen…) 

- Een leerling in groep 5: “juf, waar zitten de ademhalingstekens in deze zin?”  

- Een leerling heeft de buitenkant van een kastanje mee. Juf zegt dat dat een omhulsel is. 

Leerling: “o, dat ben ik!” (heet Hulst)  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

18 oktober Lukas, groep 3 

19 oktober Isabella, groep 4 

19 oktober Cheyenne, groep 8 

21 oktober Elena, groep 3 

22 oktober Jaëla, groep 8 

25 oktober Benthe, groep 2 

25 oktober Norah, groep 3 

26 oktober Wes, groep 3 

26 oktober Dimitri, groep 4 

27 oktober Hanna, peutergroep 

29 oktober Jozua, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Elin in groep 1A. 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Groep 7 en 8 bij het Rijksmuseum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUNSTKERK 

17 t/m 24 oktober: Jeugdexpositie 
Jonge kunstenaars exposeren in de Kunstkerk 

         

Van woensdag 17 oktober tot en met woensdag 24 oktober exposeren leerlingen uit groep 7 

en 8 van de J.D. van Arkelschool in Broek op Langedijk in de Kunstkerk. 

De kinderen hebben beelden, kleuren en teksten gezocht rondom "Wat maakt mij blij". Hier 

heeft ieder kind zijn/haar invulling aan gegeven. De kunstenaars zijn 11 en 12 jaar. Een groep 

jongeren die over dit onderwerp een eigen mening heeft. Zij maken collages waarbij 

verschillende materialen gebruikt mogen worden. De afmeting van de collage is 24x30 cm. 

Het wordt een bijzondere expositie waarin de jeugd ons versteld zal doen staan over hun visie 

en vaardigheid. De schilderijen zijn te bekijken tijdens de openingsuren van de Kunstkerk. 

Openingstijden; woensdag, donderdag en vrijdag van 13 - 16 uur, zaterdag 10 - 16 uur. 

Kunstkerk Heerhugowaard Stationsweg 53. Meer informatie vindt u op 

www.kunstkerkheerhugowaard.nl 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Kinderboekenweek: 

Op vrijdag 19 oktober willen we op een feestelijke wijze de Kinderboekenweek weer 

afsluiten. Dit doen we met een Open Podium en een kinderboekenmarkt. Bij het Open 

Podium zijn belangstellenden (opa’s/oma’s, ouders/ verzorgers e.d.) van harte welkom!   

De kinderboekenmarkt houdt het volgende in:  

 kinderen mogen tweedehands boeken op een kleedje verkopen  

 de boeken mogen niet duurder zijn dan € 1,-  per stuk  

 de peuters en kleuters mogen alleen samen met hun ouders/verzorgers/opa’s/oma’s 

enz. door de school lopen om te kopen. Kleuters die écht geen begeleiders hebben, zullen 

een rondje door de school gaan met hun juf.  

 jonge kinderen mogen samen met een oudere broer/zus hun boeken op een kleedje 

verkopen.    

Vrijdag 19 oktober:  

9.00-9.50 uur  : Open Podium groep 1 t/m 5  in de zaal (belangstellenden welkom!)  

10.00-10.30 uur  : Open Podium groep 6 t/m 8 in de zaal (belangstellenden welkom!)   



10.45 uur   : Leerlingen maken een verkooppunt klaar: ze leggen een kleedje neer  

       en leggen daarop de boeken die zij willen verkopen  

 Gr.1/2: speelzaal en hal bij de kleuterlokalen 

 Gr. 3/4/5: in de grote zaal en de hal bij de hoofdingang  

 Gr. 6/7/8: op de eerste etage  

11.00 uur   : Boekenmarkt: kinderen mogen rondlopen om boeken te kopen en op   

                                 hun kleedje boeken verkopen 

11.45 uur   : We ruimen de kleedjes weer op en brengen alles terug naar de eigen     

                                 groep. Alle niet-verkochte boeken gaan weer mee terug naar huis  

>>>> let op: de starttijd van het Open Podium  is vervroegd! 

 

* tip: geef de kinderen een klein beetje wisselgeld mee in een bakje  

** tip: geef de kinderen liever geen grote bedragen mee naar school  

 

- Schoenmaatjes: 
Vorige week hebben alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een brief en folder ontvangen 

over de actie ‘Schoenmaatjes. 

Uiterlijk vrijdag 2 november mogen de schoenendozen worden ingeleverd bij de leerkracht 

in de klas, daarna worden ze verzameld op het podium in de zaal.  

Maandag 5 november willen we de dozen bij verzamelpunten inleveren: mocht u hierbij 

willen helpen, dan kunt u zich opgeven bij juf Mirjam (gr.1/2 B).  
 

- Fietsen vaak niet op slot: 

Regelmatig staan er fietsen in 

de fietsenstalling niet op slot. 

Nu kan dat zijn om te 

voorkomen dat leerlingen hun 

fietssleuteltje kwijtraken, maar 

dit kan echter ertoe leiden dat 

leerlingen hun hele fiets 

kwijtraken.  

Dus: wees geen zot, zet je fiets 

op slot! 
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