
  

 
 

11 september 2019  
 

AGENDA 
 

14 september   Brandweerspuitwedstrijden groep 8 

16 september   Groep 8 naar Huisvuilcentrale Alkmaar 

17 september   Groepen 6, 7 en 8 bezoeken musea in Amsterdam 

24 september   Groep 8 gastles in de bibliotheek  

25 september   Infoavond Schoolplein 2.0  

2 t/m 4 oktober  Groep 8 schoolkamp 

  2 oktober   Start Kinderboekenweek 

11 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

16 oktober   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

28 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

30 oktober   Kleutergroepen herfstwandeling  

 

WIST U DAT….. 
 

 Deze week de startgesprekken zijn gestart 

 Het gezellig in de school is met alle ouders! 

 Er maandag een heuse politieauto op het schoolplein stond 

 Dit niets te maken had met de startgesprekken overigens 

 Maar wel met het thema ‘politie’ bij de kleuters 

 Er in een kleuterklas namelijk een boef was geweest 

 Deze zomaar met de lijm had geknoeid op de tafel 

 En ook nog rotzooi had gemaakt 

 En vanmorgen zelfs de b van boef zomaar op de tafel heeft geschilderd! Wat een boef! 

 Er veel muzikale leerlingen op school zijn 

 We regelmatig mogen genieten van prachtige pianoconcerten en gitaarspel 

 We trots zijn op deze muzikale virtuozen!  

 Zaterdag a.s. de brandweerspuitwedstrijden plaatsvinden 

 Er natuurlijk een team van ons kindcentrum meedoet! 

 U van harte welkom bent om te komen kijken 

en aanmoedigen 

 De brandspuitwedstrijden beginnen om 14.00 

uur bij de kazerne Vroedschap (naast het oude 

gemeentehuis) 

 Het slim is om een paraplu mee te nemen 

 Er namelijk flink met water wordt ‘gespeeld’ 

 We ons team veel plezier en succes wensen! 

 

 

 

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


 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

13 september Isa, groep 8 

16 september Clarissa, groep 4 

17 september Aliza, peutergroep 

17 september Niels, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Roos in de peutergroep 

Lenna in groep A

We wensen jullie beiden een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

-Mobielgebruik: 

In onze Mozaïekgids staat beschreven hoe we op school met mobieltjes van leerlingen 

omgaan. Omdat we de laatste week een toename zien in het aantal meegenomen mobieltjes, 

willen we hier in deze Nieuwsbrief extra aandacht aan besteden. 

Leerlingen mogen in principe geen mobieltjes meenemen naar school. Mocht dit toch nodig 

zijn, dan moet de leerling in de ochtend, voor schooltijd, het mobieltje inleveren bij de 

leerkracht. De leerkracht bewaart het mobieltje in de kluis. Als de schooltijd is afgelopen, kan 

de leerling het mobieltje weer ophalen en mee naar huis nemen. 

Leerlingen mogen in en rond de school niet met hun mobiel fotograferen of filmen, zonder 

toestemming van de leerkracht of directie. 

 

-‘We zitten môôi an!’ bovenaan de trap, met de leuke lampen! 

Veel kinderen en ouders waren vanmorgen aangenaam verrast: wat een heerlijk sfeertje bij de 

groene tafel bovenaan de trap! Onze stylinggroep heeft daar drie geweldig creatieve lampen 

(met hulp van opa Pool) bevestigd: het bewonderen waard! Bedankt geweldige stylisten Fem 

en Linda, en klussenopa Pool! 

 

SCHOOLPLEINCOMMISSIE  
 

U heeft het vast al gezien: door het hele gebouw hangen posters over de informatieveavond 

m.b.t. het schoolplein! Wij willen u allen uitnodigen om op 

25 september a.s. naar deze avond te komen en u te verbazen 

over de plannen voor het schoolplein! 

Gunt u uw kind ook een uitdagende, creatieve, duurzame, 

ontdekkingsvolle, groene, veel-beweging-mogelijk 

schoolplein en bent u betrokken bij de ontwikkelingen van 

uw kind en ons kindcentrum en dus nieuwsgierig naar de 

plannen? Kom dan allen deze avond naar Het Mozaïek! 

Start: 20.00 uur. 

 

 



HOE WAS HET OP SCHOOL????? 
 

U kent het vast wel: uw kind komt thuis van school en u vraagt belangstellend: hoe was het op 

school? En u krijgt als antwoord ‘goed’ en verder niet.  

Voor kinderen is het soms moeilijk om te vertellen hoe een dag was, of wat het heeft gedaan 

op school. Met deze tips/vragen kunt u wellicht een uitgebreider verslag van uw kind krijgen: 

 Als jij morgen de leraar bent, wat zou je dan doen? Wat zou je moeilijk 

vinden? 

 Wat maakte je vandaag aan het lachen? Waar werd je minder blij van? 

 Als je kon kiezen, naast wie wil je dan zitten in de klas? En naast wie wil 

je dan niet zitten? 

 Wat is de leukste plek in de school? Welke plek vind je niet zo leuk? 

 Welk raar woord heb je vandaag gehoord? 

 Als ik met de meester of juf zou praten, welke leuke dingen zegt hij of zij 

dan over jou? 

 Hoe heb jij vandaag iemand geholpen? 

 Hoe heeft iemand jou geholpen vandaag? 

 Wanneer voelde je je het gelukkigst vandaag? 

 Wanneer voelde je je verveeld? 

 Met wie heb je nog nooit gespeeld en wil je weleens spelen? 

 Wat wil je nog vaker doen op school? 

 Wat is het beste wat er op school gebeurd is vandaag? En wat was 

minder fijn? 

 Welk woord heeft je leraar vandaag het meest gezegd? 

 Waarmee speel je in de pauze? 

 Wie is het grappigst in de klas? 

 Als je met iemand van plek mag ruilen, met wie ruil je dan? 

 Noem eens 3 dingen die je met je potlood of pen hebt gedaan? 

 Als ik morgen bij je in de klas zit, wie worden dan mijn vrienden? 

 Als je de baas van de school bent, wat verander je dan? 

 Als er een ruimteschip landt op school, wie mogen ze dan meenemen? 

 

NIEUW MR-LID! 
 

Afgelopen week is er een oproep gedaan waarin ouders zich kandidaat konden stellen voor de 

MR. Op deze oproep is gereageerd en we kunnen u meedelen dat we een nieuwe ouder voor 

de oudergeleding van de MR hebben. Hieronder stelt het nieuwe MR-lid zich voor. 

 

Even voorstellen…  

Als nieuw lid van de MR wil ik mij graag aan degenen 

die me nog niet kennen voorstellen.  

Mijn naam is Johan de Bruin, getrouwd met Ruth en 

vader van Joëlle, Leanne, Nadine en Fabian. De 

oudste 3 zitten in groep 5, groep 3 en groep 1 en 

Fabian gaat sinds dit schooljaar naar de 

peuterspeelzaal. Je begrijpt het al, tijd om in de MR te 

gaan 😊.  

Van beroep ben ik onderwijskundige en in die rol 

werk ik voor HBO- en MBO-instellingen aan het 

verbeteren of nieuw opzetten van opleidingen. Hierbij 

kijk ik onder andere naar de didactiek in het 



 

 

onderwijs en hoe er zo goed mogelijk aangesloten kan worden bij (individuele) kenmerken 

van leerlingen/studenten. Ik hoop in de MR samen met de andere leden een positieve bijdrage 

te kunnen leveren aan het onderwijs op het Mozaïek.  

Bij het kiezen van een school voor onze kinderen hebben we bewust gekozen voor een school 

met een christelijke identiteit. In de MR wil ik proberen om ook hier een steentje aan bij te 

dragen. 

In de MR mag ik, samen met de andere MR-leden, jullie als ouders vertegenwoordigen. Mocht 

je daarom iets kwijt willen wat van belang is om in de MR te bespreken, schiet me gerust aan!  

 

VACATURES (dringende, herhaalde oproep) 
 

U kent het vast wel van tv: de hulpouders in de diverse groepjes! Natuurlijk hebben wij ook 

hulpouders nodig! Heeft u altijd al uw cv willen uitbreiden, nieuwe contacten willen maken 

met andere ouders, iets voor de school willen betekenen, graag met uw neus tussen de 

kriebelbeestjes of boekjes willen zitten? Grijp dan nu uw kans, want er zijn weer nieuwe 

vacatures! 

 Gevraagd: een echte, heuse Luizenouder voor groep 5! Na elke vakantie mag u de 

leerlingen van groep 5 controleren op het favoriete huisdier! 

 Gevraagd: gezellige bibliotheekmedewerkers, tijd en dag in overleg. (30 minuten op 

de dinsdagmiddag en/of woensdagochtend en/of vrijdagochtend) 

Opgave bij de directie. 

 

 

     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

de topper van de week is …. 
Ramona! (Moeder van Joey en 
Miley), voor het doneren van 

een minitrampoline voor groep 
4! 

Topper van de week: 

Ramona, moeder van Joey 

en Miley  


