
  

 
 

30 maart 2022 
 

AGENDA 
 

  1 april   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  7 april   Muziek Inspiratielessen 

 8 april    Groep 1-2A naar de kinderboerderij 

12 april   Groepen 7 en 8 Museumbezoek Amsterdam 

13 april   Paasviering 

14 april    Studiedag Tabijnbreed, gehele kindcentrum gesloten 

15 april   Goede Vrijdag, gehele kindcentrum gesloten 

18 april   Tweede Paasdag, gehele kindcentrum gesloten 

19 april   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

20 april   Groep 1-2B en C naar de kinderboerderij (ieder aparte tijd) 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Inspiratielessen 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

  8 mei    Moederdag 

10 mei    Groepen 7 en 8 gastles Split the Risk (afleiding in het verkeer) 

11 mei    Hoofdluiscontrole 

12 mei    Muziek Inspiratielessen  

13 mei    Leerlingenraadvergadering 

23 mei    Groep 8 voorlichting Leerrecht 

24 en 25 mei   Schoolfotograaf 

25 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

26 mei    Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum gesloten 

27 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij, opvang open. 

30 mei    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

 

WIST U DAT….. 
 

• We afgelopen donderdag een geweldige straatvoetbalclinic-dag hebben gehad 

• De kinderen, juffen en meesters gigantisch hebben genoten 

• De kinderen tijdens de clinic leerden over samenspelen, samenwerken en respect   

• Er ook een uitdaging was voor alle kinderen 

• Dit betrof een ‘panna’ te maken bij Samir, ergens op de dag 

• Dit Evi uit groep 6 en Femke uit groep 4 gelukt is! 

• Zij een mooie voetbal hebben gewonnen 

• Aan het einde van de dag een schoolbrede afsluiting plaatsvond 

• Dit een waar feestje was! 

• De kinderen en medewerkers door iedereen werden aangemoedigd 

• Samir heel hard moest werken maar het super goed deed! 

• Na afloop kinderen én ouders om een handtekening/foto vroegen 

• Samir nog een lamme arm heeft van het schrijven       



• We Samir van ‘Samir-skills’ en Aschwien van ‘de Connectiecoach’ nogmaals hartelijk 

willen bedanken! 

• Groep 7 maandag theoretisch fietsexamen heeft gehad 

• Bijna iedereen geslaagd is 

• Er binnenkort voor een enkeling een herexamen is 

• We hopen dat we dan iedereen kunnen feliciteren! 

• Groep 8 gisteren een gastles Verkeer ‘van 8 naar 1’ heeft gehad  

• Dit in het teken staat van de nieuwe routes die ze gaan fietsen na de zomervakantie 

• We hopen zo een stukje bij te dragen aan de verkeersveiligheid van de toekomstige oud-

leerlingen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

30 maart Aiden, groep 3 

30 maart Arwen, groep 3 

  1 april Denzel, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 3 vertelt een leerling dat hij naar de dierentuin is geweest en welke dieren hij 

heeft gezien.  

Hij heeft ook een aap met rode billen gezien. Juf vraagt hoe zo’n aap heet. De kinderen 

komen er niet uit, dus juf helpt: “een ba……”  Een leerling weet het nu: “Een bassiaan!” 

- In groep 3 wordt met een rekenrek gewerkt. Leerling: “O, de rekenmachientjes!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Oud-leerling Aylien wint Grote Prijs 

Trinitas 

Heel trots zijn we op onze oud-leerling 

Aylien Wartanian! Zij won vorige week de 

Grote Prijs van Trinitas met het prachtige 

stuk Claire de Lune van Claude Debussy. 

Zeer de moeite waard om te bekijken maar 

vooral te beluisteren: 

 

 

 

https://www.facebook.com/degroteprijs/videos/there-can-be-only-one-winner-dit-is-

natuurlijk-niet-helemaal-waar-iedereen-die-m/549229029885396/   

We vinden het ook heel leuk dat je maandag nog even op school kwam zodat we je konden 

feliciteren, Aylien! 

 

Kindcentrumbezoek 

Gisteren heeft de Algemene Directie van Tabijn een bezoek gebracht aan ons kindcentrum. Ze 

hebben o.a. in de klassen lesactiviteiten bijgewoond en gesproken met leerlingen, 

leerkrachten, intern begeleider en Aschwien! 

https://www.facebook.com/degroteprijs/videos/there-can-be-only-one-winner-dit-is-natuurlijk-niet-helemaal-waar-iedereen-die-m/549229029885396/
https://www.facebook.com/degroteprijs/videos/there-can-be-only-one-winner-dit-is-natuurlijk-niet-helemaal-waar-iedereen-die-m/549229029885396/


De bevindingen worden nog met ons teruggekoppeld, maar ons werd al wel verteld dat we 

een zeer goed pedagogisch klimaat hebben binnen het kindcentrum en dat dit een mooie basis 

is voor de volgende ontwikkelingen! 

 

Koningsdagkar oproep 
Nog een aantal weken en het is Koningsdag! Uiteraard willen we  dit jaar weer met een prachtige 
“Mozaïek-kar” door de straten van Broek op Langedijk rijden. Helpt u mee om dit waar te maken? 
Waar is hulp bij nodig?  
Een groot deel van het versieren van de kar doen de kinderen zelf. We hebben echter ook  hulp van 
ouders/ verzorgers nodig bij:   
Het schilderen van de kar! Altijd  super gezellig met koffie/thee en wat lekkers (locatie: in de schuur 
familie Mosch, Dijk 35): 
• Maandagavond 11 april, 19.00-21.00 uur   
• Dinsdagavond 12 april, 19.00-21.00 uur  
• Woensdagavond 13 april, 19.00-21.00 uur   
Opbouw van de kar op  
• Dinsdagavond 26 april, 18.30 -21.00 uur  
Afbreken van de kar op  
• Woensdag 27 april, direct na de optocht mee op de kar (om ca.  12.30 uur)   
 
Wilt u meehelpen bij één of meer van bovenstaande activiteiten? Laat het weten via 
ochetmozaiek@gmail.com. 
Kunt u niet meehelpen?   
Niet getreurd. U kunt ook materiaal kopen/uitlenen. We hebben verf nodig van de Action (tubes 
blauw,  zwart, wit en bruin) of attributen van beroepen. U kunt deze vóór 8 april inleveren bij het 
directiekantoor.   
Koningsdag zelf   
De optocht start op woensdag 27 april om 11.00 uur  nabij Huize Horizon op de Boeier. Rond 12.30 
uur komt de stoet aan op het Havenplein. De kinderen mogen verkleed komen in een leuke 
‘beroepen-outfit’: een astronaut, brandweervrouw of danseres, bedenk het maar!  
Opgave 
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen zich opgeven voor een plaatsje op de kar. Er mogen 
maximaal 70 kinderen op de kar. De volgorde van het indelen van de kar zal als volgt plaatsvinden: 
eerst de kinderen van de groepen 2, vervolgens van de groepen 3, daarna de kinderen uit de groepen 
1 en als er nog plek over is mogen de kinderen uit groep 4 een plek toegewezen krijgen op de kar. De 
groepen 2 en 3 hebben voorrang, omdat zij de afgelopen twee jaar niet op de Koningsdagkar konden 
i.v.m. de coronamaatregelen. 
De opgavelijsten hangen vanaf maandagochtend 4 april op de deur bij desbetreffende groepen. U 
kunt hier uw kind inschrijven tot en met vrijdag 8 april. Alle ingeschreven kinderen ontvangen tijdig 
bericht of zij wel/niet een plek op de kar hebben.  
Alvast bedankt voor uw hulp!   
Namens de Koningsdagcommissie.   
 

Kindcentrum-orkest 

Vanaf 7 april start ons eigen kindcentrum-orkest met 

oefenen! Onder de geweldige begeleiding van Betty 

Bakker zal vanaf 15.30-16.00 uur geoefend worden. 

Speel je een instrument en wil je ook in dit 

fantastische orkest? Meld je aan via 

mozaiek@tabijn.nl . Het wordt heel leuk!!!  

mailto:mozaiek@tabijn.nl

