
  

 
 

12 januari 2022 
 

AGENDA 
 

12 januari   Hoofdluiscontrole gaat niet door 

13 januari   Groepen 5, 6, 7 en 8 voorstelling Grote Kerk Alkmaar, vervalt 

17 januari   Start toetsweken leerlingvolgsysteem 

28 januari   Groep 8 naar het Clusius College  

31 januari    Studiedag: onderwijsgroepen vrij 

  1 februari   Start Projectweken, thema ‘Olympische Spelen’ 

  1 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

  9 februari    Rapporten mee 

14 februari   Start 10-minutengesprekken 

15 februari   Groep 8 proeftoets Eindtoets 

18 februari   Mozaïek-brede studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 

  2 maart   Hoofdluiscontrole 

  2 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

11 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

18 maart   Groep 6 bakt pannenkoeken voor Zorgcentrum Horizon 

22 maart   Afsluiting Projectweken 

28 maart   Groep 7 theoretisch fietsexamen 

29 maart   Groep 8 gastles Verkeer van 8 naar 1 

 

WIST U DAT….. 
 

• We u allen via deze weg nogmaals een heel gelukkig nieuwjaar willen wensen 

• We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad 

• Het team heel blij is dat we afgelopen maandag weer live konden starten! 

• Alle juffen en meesters heel blij waren om alle kinderen weer te zien!  

• We iedereen vooral ook een heel gezond 2022 wensen! 

• De hoofdluiscontrole niet doorgaat i.v.m. de coronamaatregelen 

• We u willen vragen om zelf uw kind(eren) te controleren op hoofdluis en neten 

• In deze Nieuwbrief staat beschreven hoe u dat goed kunt doen 

• Mocht u hoofdluis/neten aantreffen, dan graag behandelen en de leerkracht of directie op 

de hoogte stellen 

• De voorstelling in de Grote Kerk Alkmaar ook helaas niet door kan gaan 

• We dat heel jammer vinden! 

• De voorstellingen van theater Stuiter op een ander moment zullen plaatsvinden 

• De oudercommissie in de kerstvakantie heel fijn alle kerstversiering heeft opgeruimd 

• Het fijn is dat we zoveel betrokken ouders/verzorgers hebben! 

• Namens ons allen: heel erg bedankt! 

 

 

 



KINDERPRAAT 
 

- In groep 6 werd in december gesproken over de aankomende schoolsluiting. De kinderen 

vinden het niet zo erg als er extra vakantie is, maar ze vinden het niet zo leuk als er online 

school zou zijn.  

Leerling: “Kunnen we juf Helene niet lief aankijken? Of mag het alleen als de reagering 

(regering) het zegt?” 

- Een leerling in groep 3A is 7 jaar geworden. Juf Romy vraagt of hij zich nu ouder voelt. 

“Ja”, zegt de leerling “en ook zwaarder!”. 

- Een kleuter vindt een pakje appelsap onder haar stoel. Verontwaardigd zegt ze: “Juf, deze 

is niet van mij! Deze is van (spellend)  a-p-p-e-l!” 

- Op de BSO is een leerling de haren van juf Kasja aan het kammen en zegt: “Nu word je 

nóg mooier dan jezelf!” 

- Op de BSO wordt over schoenen gepraat. Een leerling vertelt dat zijn moeder hakken 

heeft. Een ander vraagt: “Wat is hakken?” Antwoord: “Dat is hier hele grote houtjes!” 

(wijzend naar zijn hakken)  

- Op de 7+BSO hebben leerlingen het over hun leeftijd. Juf Annemiek vraagt: “Wie is 

ouder: juf Demi of ik?”. Leerling: “Juf Annemiek natuurlijk, die heeft al rimpels!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

13 januari Jasmijn (S.), peutergroep 

13 januari Morris, groep 1 

16 januari Crick, peutergroep  

16 januari Ronja, groep 7 

16 januari Denise, groep 8  

18 januari Femke, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Jane in de peutergroep 

Jasmijn (v. D.) in de peutergroep 

Isa in groep 1 

Dan in groep 5 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Coronamaatregelen en aangescherpt protocol 

Gelukkig konden we afgelopen maandag weer live starten. Via Social Schools heeft u kunnen 

lezen welke maatregelen gehandhaafd blijven in en om de school. Ook is er een nieuw 

protocol door de PO-raad geschreven. Hier staat onder andere in dat het onderscheid in 

immuun en niet-immuun is vervallen, bij 3 of meer besmettingen in een klas de klas in 

quarantaine gaat en bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is de 

quarantaineperiode verlengd van 72 uur/5 dagen naar 7 dagen. 

Het dragen van mondkapjes is een dringend advies voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 

8. Wij vinden het belangrijk dat dit dringende advies zoveel mogelijk wordt opgevolgd: op 

school zitten zowel leerlingen als leerkrachten die zich in de risicogroep bevinden. Daarnaast 



betekent een besmette leerkracht op dit moment (met het invalprobleem) dat vaak een hele 

groep thuis komt te zitten. Om dezelfde redenen vragen wij u om het dringende advies van de 

zelftesten (twee keer per week) ook op te volgen (bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8). 

Eergisteren hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 weer nieuwe zelftesten ontvangen. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

Extra tijd intern begeleider 

In verband met het groeiend aantal leerlingen is het noodzakelijk gebleken om de uren van de 

intern begeleider (meester Joost) met een dagdeel uit te breiden. Dit wordt ingezet op de 

vrijdagen. Dit betekent dat op deze dag meester Koen in groep 8 zal zijn. Fijn dat Koen extra  

wil werken en dat zo de continuïteit voor de groep gewaarborgd blijft. 

 

Nieuwe leerkracht en interne wissel 

Zoals we al eerder meldden, gaat juf Vanessa ons helaas verlaten. Per 1 februari start zij als 

intern begeleider op een school in Alkmaar. 

Dit betekende dat wij, met een krappe arbeidsmarkt, op zoek moesten gaan naar een nieuwe 

collega! 

Vol goede moed zijn we in november gestart en ontvingen zowaar 2 sollicitatiebrieven. We 

zijn blij te melden dat er een nieuwe collega is gevonden. Deze nieuwe collega kan echter niet 

vier dagen in groep 3 werken, maar wel 2 om 3 (om de week). Daarom hebben wij besloten 

de nieuwe leerkracht in te zetten in groep ½ A, naast juf Inge, en juf Daphne gaat naar groep 

3B voor de dinsdag/woensdag/donderdag en vrijdag (juf Lineke blijft daar op de maandag). 

Zo zijn er zo min mogelijk verschillende gezichten voor de groepen. 

De nieuwe collega is Esther de Geus, voor ons een oude bekende (moeder van oud-leerlingen) 

en leerkracht die al bij Tabijn werkzaam is. We zijn heel blij dat ze bij ons komt werken! 

Welkom Esther, en een fijne tijd bij ons op school! 

Juf Daphne vindt het jammer dat ze haar kleutergroep gaat verlaten, maar vindt het ook fijn 

dat zij de organisatie kan helpen en weer terugkeert naar groep 3. Heel fijn Daphne, dat je dit 

wil doen!  

 

VSO-oproep 

Op de meeste ochtenden is er al de mogelijkheid om voorschoolse opvang (VSO) af te nemen. 

Alleen de woensdag is nog niet gestart. Nu zijn er een paar aanvragen voor de VSO op de 

woensdag, maar nog niet voldoende om te starten. 

Daarom de volgende oproep: zijn er ouders/verzorgers die binnenkort VSO op de 

woensdagochtend willen gaan afnemen? (VSO gaat open vanaf 7.00 uur tot 8.30 uur, als de 

school start). Graag doorgeven aan de directie door te mailen naar mozaiek@tabijn.nl . 

Als u VSO nodig heeft op één van de andere ochtenden kan dit ook, door uw kind aan te 

melden via https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/  

 

Oproep hulpouders 

Sinds de nieuwe besmettingsgolf zijn er vaak kinderen thuis met klachten of in quarantaine. 

Voor deze kinderen is het fijn dat zij zoveel mogelijk online de lessen kunnen volgen. Dit 

betekent dat er met regelmaat stapeltjes werk (schriften/boeken etc) naar de kinderen moeten 

worden gebracht. De leerkrachten doen dit nu vaak nog na hun werk of in de vrije tijd. Een 

enkele keer is dit natuurlijk iets wat ze met liefde voor de kinderen doen, maar het is fijn als 

we hiervoor hulp kunnen krijgen. 

Wilt u weleens een pakketje afleveren bij één van de leerlingen? Geeft u zich dan op via 

mozaiek@tabijn.nl Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!! 

 

Foto’s gevonden voorwerpen 

Op dit moment zijn er veel gevonden voorwerpen op school. Gisteravond hebben we foto’s 

van de voorwerpen op Social Schools geplaatst. Deze zijn tot en met vrijdag op te halen bij de 
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directie. Daarna gaat de kleding naar de kledinginzameling. De foto’s zijn ook nog onderaan 

deze Nieuwsbrief geplaatst.  

 

KCR (Kindcentrumraad) vergadering 
 

Er was weer veel te bespreken in de vergadering van de Kindcentrumraad (KCR) in 

december, welke helaas weer digitaal moest plaatsvinden. Het beleid rondom covid-19 en 

thuisonderwijs werd besproken, evenals het jaarplan en de begroting. Bij het bespreken van 

het beleid rondom covid-19 en thuisonderwijs stonden we o.a. stil bij de werkdruk en 

ziekmeldingen/quarantaine onder het personeel en hoe ouders eventueel een rol kunnen spelen 

in het ontlasten van het personeel. Delen van de vacatures in ons netwerk is alvast één!  

Het jaarplan laat zien dat het team zich ondanks de belemmerende corona-perikelen wil 

blijven door ontwikkelen. Het verder vormgeven van visie en missie, opzetten van een 

speelleerplein (binnen) voor peuters en kleuters en voortzetten van de ‘cultuurschool’ zijn 

daar voorbeelden van. Daarbij zijn de doelen opgenomen die voortgekomen zijn uit de NPO-

gelden (subsidie overheid) ten behoeve van herstel en ontwikkeling tijdens/ na covid-19. Bij 

het bespreken van de begroting werd vooral gelet op de te nemen investeringen (o.a. nieuwe 

methode Engels en fijne motorische ontwikkeling), de kosten die toe zullen nemen door het 

toenemende leerlingenaantal (denk aan personeel en huisvesting) en de begrote uren op 

directieniveau nu het kindcentrum/ opvang het hele jaar door geopend is.   

 

HOOFDLUISCONTROLE 
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar 

houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden 

onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per 

maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. 

 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd 

naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze 

verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. 

 

Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter 

bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de 

middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te 

controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen. 

 

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. 

Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om 

regelmatig het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat 

gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo 

kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten. 

 

Hoe herken je een hoofdluis? Luizen zijn grijsblauw of roodbruin van kleur en heel erg klein 

dus daarom soms moeilijk te zien. In de video (zie link hieronder) kun je ze goed zien! 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/video-hoofdluis-herkennen  

 

Hoofdluis of neten aangetroffen? Bij de drogisterij of apotheek kunt u producten halen om de 

hoofdluis te behandelen. Vergeet niet de school te informeren! 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/video-hoofdluis-herkennen


 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Tot en met vrijdag op te halen bij de directie! 

 

 



 
 

 

 


