
  

 
 

2 september2020 
 

AGENDA 
 

15 september   Groep 7 voorlichting HALT jeugdcriminaliteit 

16 t/m 18 september  Groep 8 schoolkamp 

22 september   Groep 8 praktisch verkeersexamen  

23 september   Groep 7 Kinderpostzegels 

30 september   Start Kinderboekenweek 

  1 oktober   ANWB Streetwise alle onderwijsgroepen 

  8 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

  9 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > opvang is ook gesloten 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

20 oktober   Televisieopnames o.v., info volgt 

28 oktober   Herfstwandeling kleutergroepen  

 

WIST U DAT….. 
 

• De kinderen in groep 1/2 B een leuk wc-rol-spel hebben gespeeld? 

• Dit spel gelukkig niet op de toiletten werd gespeeld 

• De kinderen de rol naar elkaar toerolden en vertelden waar ze blij van werden 

• Op het einde een mooi web van wc-papier was gemaakt! 

• In groep 4 de kinderen op zoek gaan naar de geschiedenis van hun gezin 

• We benieuwd zijn naar de stambomen! 

• In groep 5 de extreme weersituaties als waanzinnige wind en woeste wolken worden 

behandeld 

• We blij zijn dat het bij ons vandaag lekker weer is!  

• Deze week de verkorte toetsen van het leerlingvolgsysteem worden afgenomen in de 

groepen 4, 5, 6 en 7 

• Groep 8 binnenkort start met de entreetoets 

• We de leerlingen succes wensen, maar het vooral is voor de leerkrachten om te weten 

waar ze de leerlingen zo goed mogelijk bij kunnen helpen! 

• Vrijdag bij ons fruitdag is? 

• We het fijn vinden als op de andere dagen de kinderen ook gezond eten meenemen 

• In de lunchboxes geen snoepjes en koekjes mogen zitten 

• Dat fruitella niet binnen de categorie fruit valt 

• Hetzelfde geldt voor de koekjes fruitkick en appeltaart       

• Volgende week donderdag de uien worden opgehaald van de uienwedstrijd 

• Deze vanaf maandag kunnen worden ingeleverd bij de directie, voorzien van naam en 

telefoonnummer (op een briefje erbij, niet in het ui gekerfd) 

 

 

 
 

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


KINDERPRAAT 
 

- In de gang voor groep 1/2 C spelen vier peuters heel rustig met het poppenhuis. Een 

leerling van groep C, die zelf bezig zijn met een luidruchtige les, zegt tegen juf Kasja: “wat 

zijn de peuters druk zeg!” 

- Juf Kasja zegt bij de BSO dat ze even thee gaat halen in het kantoor. “O”, zegt een leerling 

“neem voor mij gelijk even een ijsje mee!” 

- Er klinkt buiten een sirene. Juf Kasja vraagt: “Wat hoor ik nou?” Peuter antwoordt: “Een 

ziekenhuis!” 

- Peuter tegen juf: “Als ik 4 word mag ik naar groep 4!” 

- Peuter ziet een oorbel bij een kindje dat naast haar zit, en vraagt: “Waarom heb jij een bel 

op je oor?” 

- Bij de peuters wordt gesproken over ‘trouwen’. Juf Kasja vraagt: “Weten jullie met wie juf 

Cora gaat trouwen?” Peuter antwoordt: “Met juf Kasja!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

2 september Fienne, groep 2 

2 september Erben, groep 3 

3 september Lisa, groep 7 

3 september Sam, groep 7 

4 september Elijah, groep 2 

4 september Boaz, groep 2 

7 september Olivia, groep 3 

8 september Amy, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Jente in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

• Covid-19: wel of niet thuisblijven? 

 In veel groepen zijn nu drie of meer kinderen met klachten als hoesten, verkouden  

e.d. Bij drie of meer kinderen wordt er gesproken van een zogenaamd cluster en is ons  

gevraagd dit te melden bij de GGD.  

 

Wanneer moet een kind met klachten thuisblijven in de peutergroep of groep 1/2? 

o Zij mogen wel naar school of kinderdagdagverblijf komen als ze alléén 

neusverkoudheid hebben 

o Zij mogen niet naar school of kinderdagverblijf komen als hoesten, 

benauwdheid, koorts of andere klachten hebben. Zij mogen pas weer naar 

school of kinderdagverblijf als deze klachten >24 uur verdwenen zijn. 

  

 Wanneer moet een kind met klachten thuisblijven in de groepen 3 t/m 8? 

o Zij moeten thuis blijven, ook bij milde klachten 



o Zij mogen pas weer naar school als deze klachten >24 uur verdwenen zijn of 

als de testuitslag negatief is. 

 

We begrijpen dat bovenstaande richtlijnen niet prettig zijn. Ook begrijpen we dat in deze tijd 

kinderen makkelijker verkouden worden. Het is vervelend, zowel voor het kind, de ouders als 

voor de school! We hopen dat deze periode dan ook snel voorbijgaat! 

 

OPROEP 
 

Voor ons nieuwe schoolplein wordt door Jan Gunneweg een mooie zitbank in de vorm van 

een boot gemaakt, voor bij de entree. Het bedrijf van deze meneer is een half jaar geleden 

door een grote brand verwoest en hij heeft nog niet alle machines kunnen aanschaffen.  

Zijn vraag is nu: is er een handige ouder die een kolomboor heeft om 272 gaatjes in zijn 

constructie te boren?  

 

LEERLINGENRAAD 
 

Binnen ons kindcentrum hebben wij een echte leerlingenraad. De leerlingenraad is een groep 

kinderen, uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden twee kinderen, een jongen en 

een meisje, gekozen. Deze kinderen zullen ongeveer eens per zes weken met juf Renate gaan 

vergaderen over allerlei zaken in en om school. We willen namelijk heel graag weten wat de 

kinderen vinden van allerlei zaken. Tenslotte telt hun mening ook mee!  

Juf Renate praat er met de kinderen over. Soms zal ze gelijk antwoord kunnen geven, maar 

het kan ook gebeuren dat ze eerst overleg zal moeten hebben met juf Helene. 

 

Vorige week hebben de verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsgevonden. De volgende 

leerlingen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:  

Groep 4: Rosalie en Mason 

Groep 5: Elize en Jano 

Groep 6: Fiene en Jason 

Groep 7: Silver en Jurre 

Groep 8: Mila en Hidde 

 

We wensen jullie veel plezier in de leerlingenraad en hopen dat jullie helpen om ons 

kindcentrum beter en leuker te maken! 

 

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 
Gevonden, in de directiekamer op te halen: 

- grijs vest 

- groen jasje 

- roze hemdje 

- donkerblauwe, groene en  

   rode onderbroek 

 

Verloren 

Silke uit groep 4 is een kettinkje verloren. 

Aan het kettinkje hangt een medaillon met 

een uiltje. Als je het medaillon opent zie je 

een klokje. Achterop is een bloemetje. Wie 

heeft deze ketting gezien of gevonden?  

 

 


