
  

 
 

16 juni 2021 
 

AGENDA 
 

17 juni    Groepen 3 en 4 schoolreisje 

20 juni    Vaderdag 

21 juni    Studiedag, onderwijsgroepen zijn vrij, peuteropvang en bso    

                                                zijn open 

23 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

25 juni    Groepen 5 t/m 8 activiteitenmiddag 

29 juni    Doordraaimiddag, info volgt later 

30 juni    Groepen 3 en 4 sportdag 

  1 juli    Groepen 5 t/m 8 ‘sportdag’-activiteit 

  5 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 4 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 5 t/m 7 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 

  7 juli    De school neemt afscheid van groep 8, onder voorbehoud 

  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 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 8 afgelopen vrijdag voor de tweede keer een musical-workshop had 

• Zij geïnspireerd aan de musical werken 

• Het decor al heel mooi begint te worden! 

• Groep 8 ook werkt aan de laatste fase van het project ‘Oorlog in mijn buurt’ 

• De afsluiting plaatsvindt in het museum BroekerVeiling 

• De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 hierbij van harte welkom zijn! 

• Groepen 3 en 4 morgen op schoolreisje gaan 

• We hen alvast heel veel plezier wensen! 

• We de ouders van deze groepen willen vragen om de kinderen in de ochtend in te smeren 

met zonnebrandcrème 

• Maandag 21 juni een studiedag is 

• De onderwijsgroepen dan vrij zijn 

• Vrijdag 9 juli een margedag is 

• Dat de onderwijsgroepen dan vrij zijn 

• Dit altijd onder voorbehoud is, mocht de school onverhoeds sluiten vanwege brand e.d. 

• We er natuurlijk vanuitgaan dat dit de komende weken niet gaat gebeuren!   

 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Hidde, leerling in groep 8, is aan het voetballen op het voetbalplein. Hij vangt een bal op 

met zijn borstkas en roept “Au!”. Meester vraagt of het goed gaat. Hidde trekt de 

bovenkant van zijn shirt omlaag en zegt: “Kijk, ik was verbrand, ik ben een roodborstje!” 

- Juf doet een staartje bij een peuter in haar haar, waarop een andere peuter zegt: “Dat staat 

er mooi uit!” 

- Peuter is lekker aan het zingen: “Papa rupsje nooit genoeg, ijaa dejaa!” 

- Peuter tegen de juf: “Juf, weet je: ik vind jou love!” 

- Kleuter tijdens de BSO: “Oké, ik ben juf de meester!” 

 

JARIGEN!! 
 

 

 

Binnenkort zijn jarig: 

16 juni Estella, groep 7 

19 juni Izaque, groep 2 

19 juni Emily, groep 3 

20 juni Dafne, peutergroep 

20 juni Maes, groep 2 

22 juni Timo, peutergroep 

22 juni Esmée, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Emily in de peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

10-minutengesprekken alleen op uitnodiging 

Deze week worden de laatste Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Daarna 

gaan de leerkrachten de toetsen analyseren, vergelijken met het ‘gewone’ werk in de klas, 

evalueren en nieuwe interventies schrijven in de groepsplannen. 

Mochten de uitslagen daarom vragen, dan zullen de leerkrachten contact met 

ouders/verzorgers opnemen voor het maken van een afspraak voor een tien-minutengesprek. 

In deze weken zijn de tien-minutengesprekken dus alleen op uitnodiging. Mocht u zelf 

behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw 

kind. 

 

Tekencontrole 

De temperatuur stijgt, we spelen heerlijk buiten in het zonnetje en de kinderen dragen meer 

korte broeken/jurkjes/rokjes en T-shirts. Hierdoor kunnen teken makkelijker op de huid van 

de kinderen komen. Het is daarom raadzaam om uw kind regelmatig te controleren op teken.  

Hoe een teek eruitziet, hoe u deze kunt verwijderen en meer informatie, kunt u vinden op 

https://www.tekenradar.nl/ 

https://www.tekenradar.nl/


Aanmelden onderwijs 

Is uw peuter bijna 4 jaar en blijft hij/zij gezellig bij ons op Het Mozaïek? Dan zijn we heel 

blij! Denkt u dan wel aan het aanmelden van uw kind? Helaas is de wetgeving nog niet 

aangepast voor kindcentra en moet de inschrijving nog apart plaatsvinden.  

Inschrijfformulieren kunt u vinden op onze website https://mozaiek.tabijn.nl/  

 

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! 

 

GROEPSINDELING 
 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al de groepsindeling kunnen geven voor volgend 

schooljaar. Hierbij kunnen we mededelen dat ook de vacatures inmiddels ingevuld zijn! 

In onderstaand schema kunt u lezen welke leerkracht op welke dag in de groep is. Dit schema 

is onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

GROEP MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

½ A Juf Inge Juf Inge Juf Daphne Juf Daphne Juf Daphne 

½ B Juf Renate Juf Renate Juf Renate/juf 

Mirjam  

(om en om) 

Juf Mirjam Juf Mirjam 

½ C Juf Laura Juf Laura Juf Laura Juf Laura Juf Laura 

3 A Juf Romy Juf Romy Juf Romy Juf Caroline Juf Caroline 

3 B Juf Lineke Juf Vanessa Juf Vanessa Juf Vanessa Juf Vanessa 

4 Juf Rianne Juf Kayleigh Juf Rianne Juf Rianne Juf Rianne 

5 Juf Deborah Juf Deborah Juf Deborah Juf Kayleigh Juf Kayleigh 

6 Juf Jet Juf Jet Juf Jet Juf Jet Juf Jet 

7 Juf Kayleigh Juf Lydia  Juf Lydia Juf Lydia Juf Lydia 

8 Meester 

Joost 

Meester 

Koen 

Meester Koen Meester Koen Meester 

Joost 

 

Directeur  Helene de Vries 

Administratief medewerkster Nicole Balder 

Teamleider opvang en kleutergroepen Renate Korver 

Teamleider gr. 3-8 Joost Goedbloed 

Intern begeleider & leerspecialist Joost Goedbloed (di-woe-do) 

Vakleerkracht gym en sport-bso Demi Aussems 

Cultuurspecialist en dramadocent Lydia Tierolf (maandag) 

ICT-coördinator Deborah van Beveren 

Coördinator groepen 3 Caroline Strijbis (woensdag) 

Coördinator meer- en hoogbegaafden Lineke Roobol 

Planning opvang Anna Balder 

Pedagogisch medewerkers en 

onderwijsassistenten 

Kasja Rademaker (ook peuteropvang) 

Cora van der Leeden (ook peuteropvang) 

Anna Balder (ook leerlingbegeleider) 

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


Annemiek Appelman (ook leerlingbegeleider) 

Marise Lamm (onderwijsassistent gr. 4) 

Personeelsgeleding KCR  

(waaronder MR) 

Caroline Strijbis 

Vanessa Terpstra 

Cora van der Leeden 

Techniekcoördinator Rianne de Groot 

Invulling werkdrukverlichting Kayleigh van Emst (woensdag) 

Anti-pestcoördinator en 

aandachtfunctionaris 

Joost Goedbloed 

 

INTERNE VERHUIZINGEN 
 

Omdat we volgend schooljaar met tien groepen starten, zal er intern een aantal verhuizingen 

plaatsvinden: 

- De groep oudsten BSO (gr. 3-8) verhuist van het lokaal boven tegenover groep 5, naar 

het lokaal beneden van groep ½ C. 

- Groep ½ C verhuist naar het directiekantoor 

- Groep 4 verhuist naar het lokaal van de BSO boven, tegenover groep 5 

- Groep 3A zal zich vestigen in het lokaal waar nu groep 3 is 

- Groep 3B zal zich vestigen in het lokaal waar nu groep 4 zit. 

In de zomervakantie zal er achterin de zaal een extra muurtje geplaatst worden en zal daar het 

directiekantoor worden gerealiseerd. 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 


