
  

 
 

26 augustus 2020 
 

AGENDA 
 

28 augustus   Verkiezingen leerlingenraad 

15 september   Groep 7 voorlichting HALT jeugdcriminaliteit 

16 t/m 18 september  Groep 8 schoolkamp 

22 september   Groep 8 praktisch verkeersexamen  

23 september   Groep 7 Kinderpostzegels 

30 september   Start Kinderboekenweek 

  1 oktober   ANWB Streetwise alle onderwijsgroepen 

  8 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

  9 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > opvang is ook gesloten 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

20 oktober   Televisieopnames, info volgt 

28 oktober   Herfstwandeling kleutergroepen  

 

WIST U DAT….. 
 

• De kennismakingsgesprekken zijn gestart 

• Deze zijn bedoeld voor ouders om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van hun 

kind(eren) 

• Ouders ook nog eventueel extra informatie kunnen geven over hun kind 

• Het jammer is dat het niet ‘live’ kan 

• We wel blij zijn dat de digitale mogelijkheid bestaat! 

• Gisteravond de informatieavond plaatsvond 

• Deze ook digitaal heeft plaatsgevonden 

• We benieuwd zijn hoe u deze vorm heeft ervaren! 

• We dit graag per mail vernemen! 

• Vrijdagochtend de verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsvinden 

• De leerlingenraad bestaat uit een jongen en een meisje uit elke groep, vanaf groep 4 

• De leerlingeraad ongeveer iedere 6 weken vergadert 

• De leerlingen via de leerlingenraad mee mogen praten over allerlei zaken 

• Zij bijvoorbeeld hebben meegewerkt aan het ontwerp van het schoolplein 

• We hopen dat er weer een goede en inspirerende leerlingenraad wordt gevormd! 

• Maandag jl. de première was van de film ‘Het Amulet’ , met WDO movies 

• Dit mogelijk was gemaakt door een bijdrage van Lief Langedijk 

• Het ontzettend gaaf was om onze (oud-)leerlingen op het doek te zien schitteren! 

• Zij aankwamen in een heuse limousine 

• Onze sterren te zien zijn via https://www.youtube.com/watch?v=IQ5XwU8Zy3k  

• We trots zijn op deze kanjers! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ5XwU8Zy3k
http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


 

 
 

KINDERPRAAT 
 

Leerling bij de BSO: “Juf, ik heb sokjes mee voor de lekkere schoenigheid!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

30 augustus Marly, groep 2 

30 augustus Stijn, groep 8 

  1 september Iris, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Bram in de peutergroep 

Eva in de peutergroep 

Anniek in groep 1 

We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Rookvrij plein 

Vanaf heden geldt voor ons schoolplein dat dit een rookvrij plein is. Tijdens school- en 

opvangtijden mocht er al niet op het plein gerookt worden, maar vanaf heden is het ook 

buiten schooltijden verboden op het plein te roken. Binnenkort zullen er speciale borden 

worden geplaatst, met de mededeling dat het een rookvrij plein betreft. Zo willen wij een 

rookvrije toekomst stimuleren en voorkomen dat er ‘rookafval’ op ons plein komt! 

 

- Mobieltjes in school 

Ze zijn niet meer weg te denken bij zowel volwassenen als bij de (oudere) kinderen: de 

smartphones en smartwatches! Het is een fijn communicatiemiddel én biedt veel 

mogelijkheden. 

Echter is het verboden voor onze leerlingen om een mobieltje mee naar school te nemen. 

Mocht het toch nodig zijn dat een leerling een mobiel bij zich heeft (om bijvoorbeeld na 

schooltijd bereikbaar te zijn), dan is dit toegestaan als de leerling een briefje met 

handtekening van de ouder(s) heeft én het mobieltje aan het begin van de dag inlevert bij 

de leerkracht. De leerkracht bewaart het mobieltje in een kluisje of afgesloten lade. De 

leerling krijgt het mobieltje mee als de lesdag is afgelopen. 

Er mogen zonder toestemming geen foto’s en filmpjes worden gemaakt binnen de school 

en/of op het schoolplein.  

 

- Accordeonles 

Vanaf 1 september starten de accordeonlessen weer. Er is nog plek voor 1 leerling. 

Leerlingen die bij de BSO zijn (op de dinsdagmiddag) én kunnen lezen, hebben voorrang. 

De lessen zijn gratis en vinden plaats van 16.30-17.00 uur. 

 

COVID-MAATREGELEN: WEL OF NIET NAAR 

SCHOOL OF DE OPVANG? 
 

Met regelmaat ontvangen we nog vragen over de Covid-maatregelen en wanneer een kind wel 

of niet naar school/de opvang mag komen. Daarom alles nog een keer op een rijtje: 

 

➢ Kind van 0 t/m 6 jaar (kinderen op de kinderdagopvang of in groep 1 en 2 van de 

basisschool, ook als een kind al 7 jaar is in groep 2) 

Deze kinderen mogen naar school met neusverkoudheid, tenzij: 

• ze ook klachten hebben van koorts (>38°C), hoesten, benauwdheid of andere klachten. 

Kinderen met chronische luchtwegklachten, zoals hooikoorts of astma, hoeven niet 

thuis te blijven als zij de voor hen gebruikelijke klachten hebben; 

• er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid; 

• het kind in contact is geweest met iemand met COVID-19. 

Deze kinderen hoeven bij neusverkoudheid niet getest te worden, tenzij: 

• het kind contact heeft gehad met iemand met COVID-19; 

• het kind behalve neusverkoudheid andere klachten heeft zoals hoesten of 

benauwdheid; 

• er bovengemiddeld veel kinderen met dezelfde klachten zijn binnen 

één groep; 

• de behandelend arts adviseert om te testen; 

• de ouders of verzorgers willen dat het kind getest wordt. 

 



➢ Kind van 7 t/m 12 jaar (alle kinderen vanaf groep 3, ook als een kind nog 6 jaar is en 

wel al in groep 3 zit en ook als een kind al 13 is maar in groep 8 zit). 

Deze kinderen mogen niet naar school bij klachten die bij COVID-19 passen, dus ook niet bij 

milde klachten. 

• Deze kinderen kunnen laagdrempelig getest worden bij klachten. Als zij niet getest 

worden, mogen zij weer naar school als de klachten meer dan 24 uur over zijn. 

• Kinderen met chronische luchtwegklachten, zoals hooikoorts of astma, hoeven niet 

getest te worden als zij de voor hen gebruikelijke klachten hebben. 

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Beste ouders, 

 

Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen. 

Ik ben Judith Groot, Jeugd en Gezinscoach bij het CJG, Centrum voor 

Jeugd en Gezin, in Langedijk. Ik ben al een aantal jaren verbonden aan 

het CJG in Langedijk en bekend met de peuterspeelzalen, 

kinderopvang en scholen in de gemeente.  

 

Als jeugd- en gezinscoach ben ik ook verbonden aan  

IKC Het Mozaïek. Bijna elke week ben ik op een vast moment op school. Ik ben er in de 

eerste plaats voor vragen van ouders/verzorgers. Daarnaast denk ik met de leerkrachten en 

intern begeleider mee over wat kinderen en/of gezinnen nodig hebben als het even niet 

vanzelfsprekend gaat.  

 

Elke ouder heeft wel eens opvoed- of andere vragen rond of over zijn kind. Ik kan met u 

meedenken over wat er precies aan de hand is, wat een oplossing zou kunnen zijn of over een 

eventuele aanpak. Ook kan ik u informeren over wat andere partijen verbonden aan het CJG 

kunnen bieden of u en/of uw kind doorverwijzen naar passende hulp.  

Belangrijk om te weten is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Ik deel alleen informatie met 

de school of met anderen na toestemming van u. 

 

Vanwege de Corona-maatregelen is het  inloopspreekuur op school voor ouders/verzorgers 

alleen op afspraak.  U kunt mij bellen, appen of mailen om een afspraak te maken. We 

bepalen dan samen waar en hoe het gesprek plaatsvindt. Dat kan op school zijn op de 

momenten dat ik aanwezig ben, of telefonisch of via beeldbellen.  

 

Mijn telefoonnummer is 06-22856754, mijn mailadres j.groot@gemeentelangedijk.nl. 

Tot de herfstvakantie ben ik op de donderdagen op school aanwezig van 14.00 uur tot 15.30 

uur.  

 

Wie weet tot ziens,       

 

Groet, Judith Groot 

 

 

UIENWEDSTRIJD DE GROOT EN SLOT 
 

In het voorjaar heeft De Groot en Slot uienzaden verspreid onder kinderen van verschillende 

basisscholen en tuinders van tuindersverenigingen in de gemeente Langedijk. In het kader van 

hun 65-jarige jubileum als producent en ontwikkelaar van uienzaden wilden zij graag een 

wedstrijd houden waarbij zij de zwaarste ui moesten telen. Omdat ten tijde van het uitdelen 



van de zakjes uienzaad Corona de deur van de school liet sluiten, werd het voor de meeste 

leerkrachten een lastige klus het uienzaad bij de kinderen thuis te krijgen. Toch heeft een 

aantal kinderen nog mee kunnen doen aan de uienwedstrijd. 

Op 10 september zal De Groot en Slot de zwaarst geteelde uien van de kinderen komen 

ophalen. Lever daarom voor 10 september je zwaarste ui in bij juf Helene of juf Nicole, 

voorzien van je naam en adres.. 

 

EXTRA VRIJE (MID)DAGEN  
 

De jongste kinderen hoeven nog niet zoveel lesuren te krijgen als de oudere kinderen. Daarom 

zijn de onderbouwgroepen vrij tijdens de zogenaamde techniekochtenden van de oudere 

kinderen (zo kunnen we de onderbouwleerkrachten inzetten bij de techniekochtend en de 

kinderen in kleine groepjes een breed aanbod aan activiteiten bieden).  

Op de volgende data zijn de onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4) vrij: 

- Vrijdag 20 november 2020 

- Vrijdag 12 maart 2021 

- Vrijdag 4 juni 2021 

 

Op donderdag 17 december zijn de kinderen van alle onderwijsgroepen om 12.15 uur vrij, 

i.v.m. de kerstviering die dag (van 17.00-19.00 uur, op school). 

Op vrijdag 18 december zijn de kinderen van alle onderwijsgroepen om 12.15 vrij, i.v.m. de 

start van de kerstvakantie. 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: 

DE OUDERVERENIGING  
 

(ingezonden mededeling van de oudervereniging) 

Misschien weet u het wel, maar misschien ook niet; onze school heeft een oudervereniging. 

Deze oudervereniging heeft het doel om het christelijk basisonderwijs dat gegeven wordt op 

IKC het Mozaïek te ondersteunen. Dat doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van kleine 

activiteiten en het verzorgen van de Bijbels voor het afscheid van groep 8. Maar ook konden 

we afgelopen jaar een financiële bijdrage leveren aan het nieuwe schoolplein.  

Als oudervereniging zijn we nauw betrokken bij de school en alle zaken die daarbij horen. 

Op dit moment moet een vacature ingevuld worden, omdat Frank Bakker ons, na 5 jaar actief 

bestuurslid te zijn geweest, gaat verlaten. We hebben een nieuwe kandidaat voor het bestuur 

gevonden, maar officieel moeten er verkiezingen plaatsvinden. We willen u dus de kans 

geven bij ons kenbaar te maken dat u graag in het bestuur van de oudervereniging zou willen 

plaatsnemen. Heeft u hart voor het christelijk onderwijs en wilt u zich daar ook graag voor 

inzetten? Laat u het dan zo spoedig mogelijk weten, graag binnen 14 dagen. U kunt zich 

aanmelden door te mailen naar mozaiek@tabijn.nl.  

Belangrijk is wel te melden dat u lid moet zijn van de oudervereniging. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingeborg Jumelet, Lillian Huibers, Caroline Kuijper en Maaike Ridderhof    

 

 

 

 

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl

