
  

 
 

9 september 2020 
 

AGENDA 
 

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 o.v., info volgt 

28 oktober   Herfstwandeling kleutergroepen  

 

WIST U DAT….. 
 

• Er al grote uien zijn ingeleverd voor de wedstrijd van Groot en Slot 

• De uien nu nog in het directiekantoor liggen 

• Maar juf Nicole al zin krijgt in hachee 

• Juf Helene eerder in uiensoep, want zij eet geen vlees 

• De coronamaatregelen vragen om veel creativiteit 

• We tot nu toe de groepen en de opvang nog kunnen bemannen en bevrouwen 

• We echter wel hopen dat onderwijs- en opvangpersoneel voorrang gaat krijgen bij het 

testen 

• Maandagavond de eerste vergadering van de oudercommissie plaatsvond 

• Het heel fijn is om veel nieuwe leden te zien! 

• We blij zijn met zoveel betrokken ouders binnen ons Mozaïek! 

• Afgelopen maandag afscheid is genomen van Kristel Hoogeveen 

• Zij de afgelopen jaren onze onderwijsconsulent van het Samenwerkingsverband was 

• We heel dankbaar zijn dat zij ons zo goed heeft geholpen om de kinderen het juiste 

onderwijs te bieden 

• Het heel fijn was om met iemand te kunnen sparren, voor ons, ouders en met regelmaat 

ook de leerling 

• We haar veel succes wensen in de regio Alkmaar 

• We hier ook gelijk willen verwelkomen Eva Schmidt-Cnossen, die haar opvolgt 

• We blij zijn met Eva en ook nu hopen op een hele fijne samenwerking- welkom Eva! 

• Volgende week de eerste bijeenkomst van de KCR (Kindcentrumraad) is 

• We in de Nieuwsbrief verslag van de bijeenkomst zullen doen! 

 

  
   

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


KINDERPRAAT 
 

- In groep 3 wordt de verjaardagskalender van de kinderen gemaakt. Als juf Caroline de data 

opschrijft, roept een leerling verontwaardigd: “Ja, alweer? Dit jaar was ik ook al op die 

datum jarig!”  

- In groep 3 zegt een leerling bij het werken met de letterdoos: “Het geeft niet als de i op is, 

dan gebruik ik gewoon het oproepingsteken”. (uitroepteken) 

- Op de bso wordt een meisje uit groep 3 opgehaald door haar moeder. Ze vertelt heel 

enthousiast dat een medeleerling op kameleon gaat! (accordeon-les)  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

9 september Serena, groep 7 

9 september Nikki, groep 8 

9 september Sterre, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Rosa in groep 1 

Manoah in de peutergroep 

Fynn in de peutergroep 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Kinderombudsman: 

Soms moeten volwassenen belangrijke beslissingen nemen over kinderen. Maar het is ook 

belangrijk om de mening van de kinderen mee te nemen in de beslissingen. De kinder-

ombudsman heeft daar een handige tool voor, zodat kinderen kunnen aangeven wat zij 

belangrijk vinden:  
‘Soms worden er door volwassenen belangrijke beslissingen over jou genomen. 

Bijvoorbeeld door jouw leraar, de politie of een hulpverlener. Over waar je gaat wonen, 

welke hulp je krijgt of naar welke school je gaat. De Kinderombudsman wil graag dat er 

geluisterd wordt naar wat jij te zeggen hebt. Je hebt namelijk het recht om je mening te 

geven bij belangrijke beslissingen over jouw leven. Als volwassenen een beslissing nemen 

over jou, moeten zij rekening houden met de dingen die jij belangrijk vindt.’ 

 

Kijk op: 

https://www.dekinderombudsman.nl/toolkit-beste-besluit/beslissing-over-jou-weet-waar-

je-recht-op-hebt  

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.dekinderombudsman.nl/toolkit-beste-besluit/beslissing-over-jou-weet-waar-je-recht-op-hebt
https://www.dekinderombudsman.nl/toolkit-beste-besluit/beslissing-over-jou-weet-waar-je-recht-op-hebt


OPROEP 
 

We hebben nog geen reactie gehad op de vraag om een kolomboor 

uit te lenen.  

Voor ons nieuwe schoolplein wordt door Jan Gunneweg een mooie 

zitbank in de vorm van een boot gemaakt, voor bij de entree. Het 

bedrijf van deze meneer is een half jaar geleden door een grote 

brand verwoest en hij heeft nog niet alle machines kunnen 

aanschaffen.  

We hopen dat er een ouder is die hem een kolomboor kan lenen. 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE MR-LEDEN 
 

Komend schooljaar word ik een van twee nieuwe MR-leden. Mijn 

naam is Jacaranda Zwaga. Ik heb een zoon in groep 4. Daarnaast heb 

ik twee grote kinderen van 14 en 17 jaar. In het dagelijks leven doe ik 

op het moment niet veel, want ik ben herstellend van een zware 

operatie. In september ga ik studeren aan de pabo. Om die reden heb 

ik mij aangemeld bij de MR. Ik wil graag de onderliggende structuren 

van het basisonderwijs beter leren kennen. Ook ben ik van mening dat 

ik een bijdrage kan leveren aan het constructief en positief nadenken 

over schoolbeleid. Ik kan goed een mening vormen en formuleren en 

soms vanuit een andere invalshoek een goede opmerking plaatsen of 

een idee aandragen. Ik heb veel zin om aan de slag te 

 

 

 

Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Linda Strijbis, getrouwd met Pieter Strijbis en 

moeder van Daniël (groep 5) en Timon (groep 3). Vanaf het begin dat Daniël en Timon op 

school zitten, wilde ik graag betrokken zijn bij hun school. In de afgelopen jaren heb ik dat 

gedaan door mij in te zetten bij de oudercommissie en door aan te sluiten bij de KCR namens 

de oudercommissie sinds de start ervan. In het 

afgelopen jaar, door de aansluiting bij de KCR, 

werd mij weer duidelijk dat ik de beleidskant erg 

leuk vind en mij het beste ligt. Om die reden heb ik 

gereageerd op de vacature bij de MR.  

Ik ben werkzaam bij Voedselbank Langedijk als 

voorzitter en heb een onderzoek- en 

beleidsachtergrond op het gebied van gezondheid. 

Ik zie ernaar uit om deze ervaring toe te passen op 

de beleidsplannen en ontwikkelingen die onze 

school/ kindcentrum aangaan! 

 

 

 

 

 



GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren (helaas nog steeds niet terecht!) 

Silke uit groep 4 is een kettinkje verloren. Aan het kettinkje hangt een medaillon met een 

uiltje. Als je het medaillon opent zie je een klokje. Achterop is een bloemetje. Wie heeft deze 

ketting gezien of gevonden?  

 

Gevonden, in de directiekamer op te halen: 

- grijs vest 

- groen jasje 

- roze hemdje 

- donkerblauwe, groene en  

   rode onderbroek 

 


