
  

 
 

17 november 2021 
 

AGENDA 
 

17 november   Groepen 1 t/m 4 naar het Pietenhuis 

19 november   Muziekgastlessen, groepen 4 t/m 8 

23 november    Gastles Veilig Verkeer Nederland in de groepen 7 en 8 

24 november   Schoenzetten 

25 november   Muziekgastlessen, groepen 1/2 en 3 

26 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

  3 december  ` Sinterklaasviering 

  7 december    Dag van de Vrijwilliger 

10 december   Groepen 5 t/m 8 Activiteitenmiddag 

23 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.30 vrij i.v.m. de Kerstviering ’s avonds 

23 december   Vanaf 17.00 uur Kerstviering op school 

24 december   Theater Stuiter: voorstelling voor alle groepen 

24 december   Alle groepen school tot 12.30 uur. Daarna Kerstvakantie 

25 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

10 januari   Eerste schooldag na de vakantie, jaaropening 

12 januari   Hoofdluiscontrole 

17 januari   Start toetsweken leerlingvolgsysteem 

31 januari    Studiedag: onderwijsgroepen vrij 

  1 februari   Start Projectweken, thema ‘Olympische Spelen’ 

  1 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

 

WIST U DAT….. 
 

• De kinderen voor het Sint Maartenfeest prachtige lampionnen hadden gemaakt? 

• De kleutergroepen ook echt bij iemand hebben gezongen? 

• De groepen 3 bij zorgcentrum Horizon hebben gezongen en wat lekkers kregen 

• Zij daar héél veel liedjes ten gehore brachten 

• De bewoners dat heel mooi vonden 

• Deze week de 10-minutengesprekken zijn gestart 

• De gesprekken vooralsnog live op school plaatsvinden 

• We u verzoeken om in het gebouw mondkapjes te dragen 

• Vandaag de groepen 1 t/m 4 naar het Pietenhuis gaan 

• Zij daar goed kunnen oefenen om piet te worden! 

• We hen veel plezier wensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Groep 4 heeft een les Spelling over de v of de f. De zin is: Paul zingt een lied en het klinkt 

???? (moet ‘vals’ zijn). Juf geeft de hint: “als je zingt en het klinkt niet zo mooi, dan klinkt 

het…… Antwoord van een leerling: “Vreselijk, juf”. 



- In groep 7 worden bij de les Aardrijkskunde in het register van de atlas plaatsen en landen 

opgezocht. Een leerling vraagt: “Juf, de school heette toch van Arkel voordat deze Het 

Mozaïek werd?” Juf beaamt dat. Leerling zegt dat hij van Arkel niet in de atlas kan vinden. 

Juf geeft aan dat dat klopt, want in de atlas kun je alleen de namen van steden, landen, 

rivieren en gebergten vinden. Leerling: “Ja, maar de Phoenix staat er wel in!” (is ook een 

stad in Amerika, dus dat klopt! Als hij onder Arkel had gekeken in plaats van van Arkel, 

had hij wel de plaats in Zuid-Holland gevonden!) 

- Groep 3 zingt met Sint Maarten in zorgcentrum Horizon. Er wordt in meerdere huiskamers 

gezongen. Als ze naar de laatste huiskamer gaan, vraagt een leerling: “O, is dit dan de 

hoogste groep?” (groep 8) 

- Op de peutergroep gaan ze eten. Peuter tegen een andere: “Ik wil naast jou, hoe heet je 

eigenlijk?” 

- Bij de peuters zit een nieuwe hoes van spijkerstof op de bank. Peuter vraagt: “Juf, hebben 

we een nieuwe broekbank?” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

17 november Feline, groep 2 

19 november Cas, peutergroep  

20 november Fenna, groep 3 

20 november Julian, groep 5 

21 november Viènn, groep 2 

22 november Tias, groep 4 

23 november Jaydi, groep 2 

23 november Ensa, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Jackie in groep 1 

Pien in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Schoolfruit is begonnen 

Deze week is het schoolfruit weer gestart. Voor een aantal maanden ontvangen wij gratis 

schoolfruit voor de kinderen, drie keer per week. 

Iedere week wordt er op Social Schools een bericht geplaatst met informatie (welk fruit er op 

welke dag wordt uitgedeeld). Soms is het fruit voor een kind niet voldoende (bijvoorbeeld een 

mandarijntje voor een groep 8-leerling). U kunt die dag dan eventueel zelf nog wat extra fruit 

meegeven. 

 

Rotonde bij de chipsfabriek 

Voor de zekerheid, i.v.m. de 10-minutengesprekken: de rotonde bij de chipsfabriek is vandaag 

t/m vrijdag afgesloten.  



Uitreiking prentenboek ‘Ga je meer op reis?’ 
In de afgelopen periode is er met kinderen, ouders en 

medewerkers nagedacht over wat Tabijnkwaliteit inhoudt. Dit 

heeft geleid tot ‘Het verhaal van Tabijn’, waarin 7 gekleurde 

draden de kernwaarden en ambities van Tabijn weergeven, voor 

zowel medewerkers als de kinderen. 

Als creatieve afronding van dit project heeft Mai Flesseman van 

‘het verhaal van Tabijn’ een prachtig kleurrijk prentenboek 

gemaakt, waarin de held Flo op reis gaat om avonturen te beleven en zich te ontwikkelen. Dit boek is 

een uitnodiging om samen met de kinderen te kijken, 

fantaseren, praten, zoeken en op ontdekkingsreis te gaan. 

Gisteravond is het prentenboek uitgereikt aan alle 

scholen/kindcentra van Tabijn en wij hebben voor alle 

groepen een exemplaar ontvangen. We gaan dit prachtige 

prentenboek natuurlijk binnenkort met de kinderen lezen en 

ontdekken! 

Wilt u ook alvast kennismaken met Flo? Ga dan naar 

https://youtu.be/jjdje5S0HZc  

 

Muziekgastlessen 

Alle onderwijsgroepen zullen deze week/volgende week een muziekgastles krijgen. Tijdens 

deze les staat ‘actief muziekmaken’ rondom Sinterklaas centraal. De Sint is vast heel 

nieuwsgierig wat ze voor hem gaan oefenen! 

 

CORONA-BESMETTINGEN 
 

Het ontgaat niemand: het aantal coronabesmettingen is in een rap tempo aan het stijgen. Ook 

binnen ons kindcentrum zijn de eerste besmettingen al gemeld. Op dit moment zijn de 

maatregelen zo, dat niet iedere klas is zijn geheel in quarantaine moet bij één besmetting, 

maar wel het ‘groepje’ waar de leerling zich in bevindt in de klas.  

Deze kinderen moeten vijf dagen in quarantaine en kunnen zich daarna laten testen. Is deze 

test negatief, dan mag het kind weer naar school. Wilt u uw kind niet laten testen, dan zal het 

tien dagen in quarantaine moeten blijven en klachtenvrij zijn alvorens het weer naar school 

komt. 

 

Bij meerdere besmettingen in één groep kan, na overleg met de GGD, de gehele groep in 

quarantaine worden geplaatst. 

Bij besmetting van de leerkracht zal er natuurlijk gezocht worden naar een invalkracht, Echter 

is het tekort momenteel zo groot, dat de kans op onderwijs-op-afstand in dat geval zeer groot 

is. 

 

Herhaalde oproep: 

➢ Om, in uiterste nood, het onderwijs-op-afstand zo snel mogelijk te kunnen 

regelen, willen we nu alvast inventariseren welke leerlingen thuis geen tablet 

(alleen geschikt voor kleuters) of computer/laptop/chromebook hebben. Wij 

hebben op school niet voor alle kinderen een device en willen 

de chromebooks graag zo goed mogelijk verdelen, zodat alle kinderen in geval 

van nood het onderwijs-op-afstand kunnen  volgen.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fjjdje5S0HZc&data=04%7C01%7C%7C577b9ded04d44a9af32e08d99fa47e9a%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637716351139076582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESyLABjuHbkYhtt9Hbw8LYVei%2F84G8RK6EhmLEkHB5E%3D&reserved=0


➢ Mocht u voor uw kind écht geen device thuis hebben, wilt u dit dan mailen 

naar mozaiek@tabijn.nl , zodat wij een lijst kunnen aanleggen en snel 

kunnen handelen in geval van nood?  

Mochten wij geen mail hebben ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat uw 

kind(eren) thuis de beschikking heeft/hebben over een device om onderwijs-op-

afstand te kunnen volgen.  

 

 

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD 
 

Afgelopen vrijdag heeft de leerlingenraad de drie winnende foto’s van de fotowedstrijd 

gekozen. Iedereen heeft er even op moeten wachten, maar nu zijn ze dan echt bekend! 

Het was een hele moeilijke keuze, want er zaten heel veel leuke, enge, grappige en bijzondere 

foto’s bij! 

 

 

Op de eerste plaats is geëindigd……. Tias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Op de tweede plaats: Jurre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En op de derde plaats: Anniek! 

 

 

 

Alle drie van harte gefeliciteerd en binnenkort ontvangen  

jullie natuurlijk een mooie prijs!   

mailto:mozaiek@tabijn.nl

