
  

 
 

31 augustus 2022 
 

AGENDA 
 

29 augustus  Start Gouden Weken 

31 augustus  Startgesprekken inschrijving worden opengezet 

31 augustus  Hoofdluiscontrole 

31 augustus   Screening kleuters 

5 september  Aanvang startgesprekken 

6 september  Informatieavond 

16 september  Verkiezing leerlingenraad 

21-23 september Kamp groep 8 

28 september  Kinderpostzegels groep 7 

30 september  Afscheid juf Nicole 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

5 oktober  Start kinderboekenweek 

13 oktober  Afsluiting kinderboekenweek met open podium 

14 oktober  Studiedag, gehele kindercentrum gesloten 

17-21 oktober  Herfstvakantie  

26 oktober  Herfstwandeling groepen 1/2  

 

WIST U DAT….. 
 

• We heel blij zijn dat we na een heerlijke zomervakantie weer konden starten! 

• We alle kinderen, ouders, verzorgers en belangstellenden maandagochtend welkom heetten 

met muziek, versiering en ballonnen! 

• Speciaal willen we de nieuwe leerlingen en nieuwe medewerkers welkom heten 

• U in deze Nieuwsbrief kunt lezen wie dat zijn       

• We dit jaar zijn gestart met 11 onderwijsgroepen, 3 opvanggroepen en elke ochtend 

peuteropvang 

• De ruimte in het gebouw nu nog optimaler wordt gebruikt! 

• Deze zomervakantie veel inzendingen zijn geweest voor de vakantiefoto-wedstrijd met de 

badeendjes 

• We hele leuke, mooie, grappige, spannende, speciale inzendingen hebben gehad! 

• Vanavond om 19.00 uur de inschrijving voor de startgesprekken worden opengezet 

• U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief 

• We iedereen een heel fijn nieuw schooljaar toewensen! 

 

JARIGEN!! 
Binnenkort zijn jarig: 

1 september Iris, groep 7 

2 september Fienne, groep 4 

2 september Erben, groep 5 

4 september Elijah, groep 4 

4 september Kris, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  



 

WELKOM 
We heten van harte welkom: 

In de peutergroep: Seth, Romee en Fleur 

In groep 1: Eva, Sonny, Chase en Evelina 

In groep 2: Noëlle  

In groep 4: Ilyar 

In groep 6: Reuben en Christian 

In groep 7: Sifra 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 
 

KINDERPRAAT 
- Juf Annemiek kijkt in een kleutergroep mee op het zoldertje. Twee leerlingen: 

“Ben je lekker aan het spelen juf?” 

- Peuter thuis: “Ik was weer bij juf Kasje in de klas!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Nieuwe medewerkers! 

In de vakantie zijn er 3 nieuwe pedagogisch medewerkers bij ons gestart: Imke Buijze, Joyce 

de Geus en Andrea Knijn. Hieronder stellen zij zich even voor! 
 

Hoi! Ik ben Imke, 20 jaar en ik werk sinds een paar weken 

bij het Mozaïek. Ik ben pas getrouwd en woon samen met 

mijn man in Heerhugowaard. Ik vind het erg leuk om 

spelletjes te spelen met vrienden/familie en ik ben vaak 

buiten te vinden op mijn longboard. Ik kijk er naar uit om 

iedereen te ontmoeten, tot snel! 

 

 

 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Joyce de Geus en ik ben 22 jaar oud. Ik woon samen 

met mijn moeder, (stief)vader, zus, hondjes Sammy en Pip in Broek 

op Langedijk. In het dagelijks leven geniet ik samen met mijn 

vrienden weleens van een drankje en een dansje. En met elkaar 

mooie herinneringen te maken.  

Sinds 18 juli 2022 ben ik werkzaam op Het Mozaïek en mijn 

werkdagen zijn maandag t/m vrijdag. Ik kijk met veel plezier uit 

naar aankomend schooljaar en samen maken we er een mooi jaar 

van! Ik vind het belangrijk om het beste uit iemand zijn 

persoonlijkheid te halen en ook geloven in je eigen kunnen.  

Als jullie nog vragen hebben voor mij stel ze gerust?! 

Vriendelijke groet,  

Joyce 

 

Graag zou ik me willen voorstellen; ik ben Andrea Knijn. Ik ben getrouwd met Sander en heb 

twee kinderen Bianca en Thomas. Sinds 2007 ben ik in Nederland maar oorspronkelijk kom 

ik uit Guatemala. Spaans is mijn moedertaal. Ik woon in Obdam.  
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Na mijn opleiding lerares basisonderwijs en bedrijfseconomie heb ik vele jaren met plezier 

gewerkt in het basisonderwijs en vervolgens met kinderen met het Syndroom van Down. In 

mijn vrije tijd ben ik graag met mijn gezin en ook begeleid ik kinderen voor hun Eerste 

Communie en andere groepen.  

Werken met kinderen geeft mij veel voldoening. Ik vind het erg 

leuk om hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Elk kind is uniek 

en verdient aandacht en de juiste begeleiding. Een kind moet 

zich thuis voelen bij Het Mozaïek en ik wil daar graag bij 

ondersteunen. Als moeder weet ik dat het moeilijk kan zijn om 

uw kind achter te laten bij anderen. Daarom sta ik voor een open 

relatie met ouders en kind.  

Elke dag is anders en dat maakt het werken met kinderen zo 

leuk. Ik ben erg blij en enthousiast om deze nieuwe uitdaging bij 

Het Mozaïek aan te gaan.  

 

 

 

Startgesprekken en Informatieavond 

Aan het eind van ieder schooljaar wordt elk kind overgedragen aan de nieuwe leerkracht. 

Bij de start van een nieuw schooljaar weten wij dus al veel over uw kind. 

Toch willen wij ook van ú horen wat u graag wilt dat wij weten over uw kind. Denk hierbij 

aan interesses/hobby’s/sport, wat vindt uw kind leuk en minder leuk aan school, waar is het 

goed in en trots op en waar heeft het hulp bij nodig. 

Daarom voeren wij de startgesprekken: in de eerste periode van het nieuwe schooljaar zouden 

wij het fijn vinden om u als ouder in de gelegenheid te stellen om in een persoonlijk gesprek 

met de leerkracht(en) kennis te maken en van u te vernemen wat uw verwachtingen van de 

leerkracht(en) en het nieuwe schooljaar zijn, zodat we er samen een fijn schooljaar voor uw 

kind(eren) van kunnen maken. In Social Schools worden vanavond om 19.00 tijden geopend 

waar u op kunt intekenen voor deze startgesprekken. Deze gesprekken zullen op school (live) 

plaatsvinden.  

Vandaag krijgen de leerlingen een brief mee m.b.t. de startgesprekken – deze ontvangen we 

graag uiterlijk vrijdag 2 september terug (inleveren bij de leerkracht van uw kind). 

De informatieavond zal plaatsvinden op dinsdagavond 6 september, in ons kindcentrum. Op 

deze avond vertellen de leerkrachten over het komende jaar. We hopen dat u hierbij aanwezig 

bent! U bent welkom in de groepen op de volgende tijden: 

 

Tijd: Groep  

18.30-19.15 uur 7 en 8 

19.00-19.45 uur 1/2 A,B,C en 5 

19.30-20.15 uur 3A, 3B, 4A en 6 

De informatieavond van groep 4B zal plaatsvinden op maandag 5 september om 18.30 uur. 

 

Gymtijden en dagen  

Vanaf dit jaar zullen er ook gymlessen plaatsvinden op de woensdagochtend: 

  

Maandag   

8:30 9:20 gr.6  

9:20 10:10 gr.3b  

10:10 11:00 gr.3a  

11:00 11:50 gr.5  

11:50 12:50 Pauze  

12:50 13:40 gr.4b  

13:40 14:30 gr.7  

Woendag   

8:30 9:20 gr.8  

9:20 10:10 gr.3a  

10:10 10:50 Pauze  

10:50 11:40 gr.4a  

11:40 12:30 gr.6  

    

    

Donderdag  

8:30 9:20 gr.7  

9:20 10:10 gr.4b  

10:10 11:00 gr.4a  

11:00 11:50 gr.5  

11:50 12:50 Pauze  

12:50 13:40 gr.3b  

13:40 14:30 gr.8  

 



 

 

Jaaropening 

Maandagochtend hebben alle onderwijsgroepen in de zaal de opening van het nieuwe 

schooljaar bijgewoond: eerst de groepen  1 t/m 4 en vervolgens de groepen 5 t/m 8.  

De kinderen hebben in de jaaropening onder andere gehoord, gezongen en gepraat over 

‘ergens opnieuw starten’, dat het fijn is dat we allemaal verschillend en uniek zijn, over 

vakanties en ‘nieuw op school zijn’. Het was heel fijn weer met de groepen samen te kunnen 

zijn en zo het nieuwe schooljaar te beginnen! 

 

Fruitdag en schoolfruit 

Iedere vrijdag is het fruitdag. Dit betekent dat de kinderen dan alleen fruit mee mogen nemen 

(en drinken natuurlijk) voor het ‘tien-uurtje’/ kleine pauze in de ochtend. 

Volgende week start weer het schoolfruit: drie keer per week ontvangen de kinderen een stuk 

fruit bij de kleine pauze. U kunt in Social Schools lezen welk fruit de kinderen aangeboden 

krijgen. 

 

Luizen 

Iedere woensdag na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizn/neten door de 

‘luizenpluizers’ (ouders/verzorgers). We willen u vragen om de haren van uw kind die dagen 

niet strak in te vlechten of te voorzien van veel haargel. 

 

We zijn nog op zoek naar luizenpluizers voor de groepen 1A en 8. 

 

GGD rapportage en uitbreiding kindaantal 

Vlak voor de vakantie kregen we bij de opvanggroepen de jaarlijkse controle van de GGD en 

de controle voor de uitbreiding van het kindaantal. 

We zijn enorm trots te kunnen melden dat we van de GGD een controle-rapport ontvingen 

zónder enige opmerking/aantekening en dat ook de ruimtes e.d. werden goedgekeurd voor de 

verhoging van het kindaantal. 

Hierdoor konden we na de zomervakantie direct van start met een derde groep bij de BSO, 

waardoor de wachtlijsten behoorlijk zijn geslonken! 

Trots op de pedagogisch medewerkers, juf Anna voor o.a. de planning en juf Renate als 

teamleider van de opvang. Zij hebben heerlijk gesmuld van een lekker stukje taart bij het 

laatst overleg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAKANTIES EN STUDIEDAGEN, 2022-2023 

 
 

 

WIE WERKEN ER BINNEN ONS KINDCENTRUM? 
 

GR. MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

½ A Juf Inge 
i.deruijter@tabijn.nl  

Juf Inge Juf Esther 
e.k.degeus@tabijn.nl  

Juf Esther Juf Esther 

½ B Juf Frouke 

f.zuidema@tabijn.nl  

Juf Frouke Juf Frouke  Juf Frouke 

 

Juf Frouke 

½ C Juf Laura 
l.abels@tabijn.nl  

Juf Laura Juf Laura Juf Laura Juf Laura 

3 A Juf Daphne 

d.zutt@tabijn.nl  

Juf Daphne Juf Daphne Juf Daphne  

 

Juf Daphne 

3 B Juf Caroline 
c.strijbis@tabijn.nl 

Juf Caroline 
 

Juf Caroline Juf Mirjam 
m.bethlehem@tabijn.nl  

Juf Mirjam 

4 A Juf Rianne 

r.degroot@tabijn.nl  

Juf Lineke 

l.denouden@tabijn.nl  

Juf Rianne 

 

Juf Rianne Juf Rianne 

4 B Juf Romy 
r.burger@tabijn.nl  

Juf Romy Juf Romy Juf Renate 
r.korver@tabijn.nl  

Juf Renate 

5 Juf Deborah 

d.y.vanbeveren@tabijn.nl  

Juf Deborah Juf Deborah/ 

Juf Kayleigh 

Juf Kayleigh 

k.vanemst@tabijn.nl  

Juf Kayleigh 

6 Meester Koen 
k.ijsselstein@tabijn.nl  

Meester Koen Juf Jet 
j.deboer@tabijn.nl  

Juf Jet Juf Jet 

7 Juf Lydia 

l.tierolf@tabijn.nl 

Juf Lydia  

 

Juf Lydia Juf Lydia Meester Koen 

8 Meester Joost 
j.goedbloed@tabijn.nl  

Juf Kayleigh 
 

Meester Joost Meester Joost Meester Joost 

• Op dit moment hebben juf Inge, juf Jet en juf Marise zwangerschapsverlof.  

• Juf Kayleigh is opbouwend re-integrerend aanwezig op school. 

 

 

Directeur  Helene de Vries 

Administratief medewerkster Alide Beemsterboer 

Teamleider opvang en de groepen ½ Renate Korver 

Teamleider gr. 3-8 & leerspecialist Joost Goedbloed 

Intern begeleider & aandachtsfunctionaris  Marchien Bakker  

Schoolpsycholoog en anti-pestcoördinator Romy Burger 

Cultuurspecialist, dramadocent en 

contactpersoon 

Lydia Tierolf  
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Vakleerkracht gym (en pedagogisch 

medewerker sport-bso) 

Demi Aussems 

Vakdocent muziek Koen IJsselstein 

Techniekspecialist en eventmanager Rianne de Groot 

Coördinatoren meer- en hoogbegaafden Lineke Roobol (gr. 3-8) 

Mirjam Bethlehem (gr. ½) 

Jongerencoach bovenbouw De Connectiecoach, Aschwien Kandhai 

Kindercoach Kasja Rademaker 

Planning opvang Anna Balder 

Pedagogisch medewerkers en 

onderwijsassistenten 

Kasja Rademaker  

Cora van der Leeden  

Anna Balder  

Annemiek Appelman  

Marise Lamm  

Demi Aussems 

Theuntje de Jong 

Renée Uithof 

Imke Buijze 

Andrea Knijn 

Joyce de Geus 

Personeelsgeleding KCR  

(waaronder MR) 

Caroline Strijbis 

Romy Burger 

Cora van der Leeden 

Invulling werkdrukverlichting Kayleigh van Emst  

Stagiaires:  

- LIO stagiaire 

- BBL werken/leren traject 

- Gr. 1/2A 

- Gr. 3B 

- Gr. 5 

 

- Tirza de Jong 

- Tes v.d. Nadort 

- Sandra Knipmeijer 

- Kendra Wiering 

- Yadine Saz Raadschilders 

 

 

 

 


