
  

 
 

7 juli 2021 
 

AGENDA 
 

  7 juli    Rapporten mee 

  9 juli    Peuters speeltuinochtend 

  9 juli    Margedag onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

12 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

23 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week  de groepen 3 en 4 een hele leuke spelletjesdag hebben gehad! 

• Door het weer hun sportdag namelijk niet door kon gaan 

• We donderdag afscheid hebben genomen van juf Rita en juf Annemarie 

• Zij heel feestelijk aankwamen in een mooie blauwe ouderwetse auto 

• De groepen 1-4 samen met hen hebben genoten van een poppenkastvoorstelling 

• De groepen 5, 6 en 7 genoten van de klim- en klauteractiviteiten in het Outdoorpark in 

Alkmaar 

• Groep 8 helaas woensdag 30 juni in quarantaine moest i.v.m. coronabesmettingen 

• Zij dus ook geen musical konden opvoeren 

• Dit een ieder veel verdriet heeft gebracht 

• We de musical hebben verzet naar de eerste maandag na de vakantie 

• Meester Joost en meester Koen nog wel een drive-by hebben gedaan om afscheid te nemen 

• Er helaas ook in een andere groep besmette leerlingen bijkwamen 

• We toen helaas, zoals u heeft vernomen, ons kindcentrum hebben moeten sluiten 

• Deze laatste nieuwsbrief nu wordt geschreven in een kindcentrum zonder kinderen….:-(  

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Daphne heeft verteld dat ze bang is voor vissen….een goede reden voor de groep om 

een grapje uit te halen! 

Een leerling heeft een (bewegend) robotvisje gekocht en dat in de beker van juf Daphne 

gedaan, die natuurlijk vreselijk schrok!! En daarna enorm kon lachen! 

- Tijdens de lunch in groep A staat klassieke muziek op. Normaal gesproken vinden de 

leerlingen dit heel fijn en rustgevend, maar dit keer zegt een leerling: “Juf, dit is muziek 

voor als je alleen gelaten wordt!” 

Even later komt nog een leerling vertellen dat ze verdrietig wordt van de muziek. 

Daarna heeft juf meteen hele vrolijke klassieke muziek opgezet! 

- Een kleuter struikelt over de hiel van juf Mirjam. “Juf, je moet uitkijken waar je staat!” 

- Een kleuter gaat van de kabelbaan en zegt daarna tegen de juf: ‘Juf, mijn skelet ging 

helemaal omhoog, zó hard ging ik!’ 

 

 

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


JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: (we zetten er de groepen van dit huidige schooljaar bij!) 

7 juli Senn, groep 5 

9 juli Jurre, groep 7 

11 juli Rif, peutergroep 

12 juli Wouter, groep 8 

15 juli Moos, peutergroep 

18 juli Samuël, groep 4 

18 juli Olivier, groep 2 

21 juli Ruben, groep 3 

24 juli Jessie, groep 4 

24 juli Maud, groep 5 

28 juli Hidde, groep 8 

29 juli Ybe, groep 4 

29 juli Bojana, groep 6 

31 juli Joey, groep 4 

1 augustus Julian, groep 4  

7 augustus Femke, groep 3  
8 augustus Fedde, groep 8 

11 augustus Dex, groep 4 

11 augustus Ezra, groep 7 

13 augustus Beau, groep 4 

20 augustus Jano, groep 5 

21 augustus Tim, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

AFSCHEID GROEP 8 
 

Zoals we al schreven moest groep 8 vorige week in quarantaine, waardoor zij de eindmusical 

niet konden uitvoeren en geen afscheidsavond hadden. 

Dit is zo verdrietig voor de kinderen, ouders en leerkrachten! 

Gelukkig is het uitstel en geen afstel en zullen zij de musical op maandag 23 augustus alsnog 

gaan opvoeren voor de ouders en afscheid nemen van de school en alle meesters en juffen. 

Wordt dus vervolgd! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Zij-instromer in groep 4 

Na de zomervakantie start bij ons nog een zij-instromer, in groep 4, meester Roy van Luijk. 

Hij zal zich na de vakantie nog even voorstellen in de Nieuwsbrief. Meester Roy, we wensen 

je alvast een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 

Lezen in de vakantie 

Het is erg belangrijk dat kinderen blijven lezen in de zomervakantie. En wat is er nu fijner dan 

lekker op je luchtbedje aan een zwembad, of in je tentje terwijl het regent, of liggend in het 

gras in het zonnetje, weg te dromen in je boek? 

De bibliotheek heeft een leuke actie voor de zomer: Boek een Trip! Met de online 

bibliotheek-app: zie 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_n

p:Scholencommunicatie_ex1:Email_c:eml_sc:emlc  

Nog een leuke tip voor de zomervakantie: http://www.deleukstekinderboeken.nl/  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie_ex1:Email_c:eml_sc:emlc
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie_ex1:Email_c:eml_sc:emlc
http://www.deleukstekinderboeken.nl/


 

Vakantie-fotowedstrijd 

Sinds drie jaar houden we jaarlijks in de zomervakantie een fotowedstrijd. Bijvoorbeeld een 

foto van je leukste leesplek op vakantie, een foto met ‘spelen-met-perspectief’ e.d. 

Dit jaar houden we de wedstrijd: maak een foto van het meest bijzondere insect (als het kan 

en veilig is een foto van jezelf met het insect!) dat je deze vakantie tegenkomt.  

We wensen jullie heel veel plezier en succes ;-)  

 

Informatie/wijzigingen opvang 

Wilt u voor uw kind opvang aanvragen (VSO/BSO/Peuteropvang), dan kunt u dit doen via 

onze website https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/ 

Wilt u iets wijzigen in de opvang van uw kind(eren), extra opvangdagen inplannen e.d., dan 

kunt u dit doen in het ouderportaal van KidsKonnect. Indien u uw kind minimaal 48 uur van 

tevoren afmeldt, wordt dit omgezet in ruiltegoed. Ruiltegoed kan worden ingezet vanaf de dag 

dat de originele opvang zou plaatsvinden tot 3 maanden daarna (mag dan ook voor 

bijvoorbeeld VSO). Voor vragen over facturen/ inschrijvingen e.d. kunt u mailen naar 

planning.opvang@tabijn.nl  

Let op: sommige berichten kunnen bij u in de spam terechtkomen!  

 

JAARAFSLUITING 
 

Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

 

Met een verdrietig gevoel sluiten wij dit schooljaar af. Verdrietig, omdat we het schooljaar 

niet kunnen beëindigen zoals we het graag wilden doen: het hoort een fijn afscheid met een 

musical te zijn voor groep 8 (compleet met zenuwachtige kinderen, een mooi decor en trotse 

ouders), lieve woorden van je meester of juf die je gedag zegt met een brok in de keel… Nu 

moest het snel en anders - dit liet de leerkrachten niet onberoerd. We hopen dat de kinderen 

en ouders die nu Covid19 hebben, zich snel weer beter voelen. 

 

Het is, wederom, een roerig jaar geweest. Weer een jaar met een lockdown, onderwijs-op-

afstand, mooie hoogtepunten en ook soms een hobbel om te nemen! 

We hebben weer genoten van de kinderen, de prachtige momenten die we iedere dag cadeau 

krijgen van hen, de liefde en verwondering, de uitdagingen en soms ook verdrietige 

momenten. Het werken met kinderen is elke dag anders en het raakt onze harten. 

 

Dit jaar hebben we nóg meer dan normaal het besef gehad dat de ontwikkeling van de 

kinderen écht een samenwerking is tussen ouders en leerkrachten, waarbij het kind centraal 

blijft staan. Sámen voor het kind, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en als zelfstandige, 

zelfverzekerde en prachtige mensen doorstromen naar het voortgezet onderwijs! 

We willen u nogmaals danken voor alle inzet, hulp en betrokkenheid tijdens en buiten de 

lockdowns. Het was fijn dit samen met u te kunnen doen. 

 

Rest mij nog jullie allemaal een hele fijne, ontspannen, zonnige maar vooral gezonde vakantie 

te wensen! Maak mooie herinneringen met elkaar. We hopen jullie allen op maandag 23 

augustus om 8.30 uur weer te begroeten bij de hoofdingang van het kindcentrum, om het 

nieuwe schooljaar samen te starten! 

 

Hartelijke groeten, 

Helene de Vries 

 

 

 

https://mozaiek.tabijn.nl/onze-school/opvang/
mailto:planning.opvang@tabijn.nl


AFSCHEID JUF ANNEMARIE 
 

Wat een geweldig leuke afscheidsdag hebben we vorige week donderdag gehad. Een mooi 

afscheid van mijn werkzame leven in het onderwijs. Vanaf 2009 heb ik op Het Mozaïek 

gewerkt. Dat was een fijne tijd. Ik heb genoten van mijn werk met de kinderen, hun 

vrolijkheid, aanhankelijkheid en hun zin om te leren. Ook het contact met de ouders was fijn. 

Samen deelden we onze zorg voor de kinderen. Ik vind het jammer dat we elkaar door Corona 

niet meer kunnen zien. Daarom wil ik iedereen op deze manier bedanken voor alle goede 

jaren. Aan mijn collega’s heb ik deze wens meegegeven en dat wens ik iedereen die 

betrokken is bij Het Mozaïek ook toe: 

Irish Blessing 

May the road rise up to meet you, 

May the wind be always at your back, 

May the sun shine warm upon your face, 

The rain fall soft upon your fields, 

And until we meet again, 

May God hold you in the palm of His hand. 

 

 

 


