
  

  
 

3 april 2019 
 

AGENDA 
 

  4 april   Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

  5 april    Verkeerslessen 

  8 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

  9 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  9 april   Groep 6 Stedelijk museum Alkmaar 

  9 april   Afsluiting projectweken: 17.00-19.00 uur 

10 april   Bezoek kinderboerderij kleuters 

10 april   Techniekochtend groepen 3 en 4 

10 april   Meisjesschoolvoetbaltoernooi 

11 april   Lammetjes kijken op school, peutergroep en 1 t/m 4 

12 april   Koningsspelen 

15 april   Groep 7 naar de bibliotheek 

16/17 (18) april  DIA-eindtoets groep 8 

16 april   Bezoek kinderboerderij kleuters 

16 april    Groep 7 gymles in Duikerdel 

17 april   Open training voor het handbaltoernooi 

17 april    Jongensschoolvoetbaltoernooi bij DTS 

18 april    Paasviering, informatie volgt: alle leerlingen vrij om 12.15 uur 

19 april   Goede Vrijdag 

20 april   Handbaltoernooi  

19 april t/m 3 mei  Meivakantie 

22 april   Tweede Paasdag 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  6 mei    Eerste schooldag na meivakantie 

  7 mei    Groepen 7 en 8 verkeersles “Split the risk” 

  7 en 8 mei   Kleutergroepen kabouterkringloop (NME-project) 

  8 mei    Hoofdluiscontrole  

  8 mei    Schoolzwemkampioenschappen  

13 mei    Groep 8 bezoekt HVC 

14 mei    Groep 5 workshop Simba in de bibliotheek 

16 mei    Groep 7 praktisch verkeersexamen  

17 mei    Groepen 7 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groepen 6 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groep 8 verkeersles “School-thuisroute” 

22 mei    Groep 4 Cultuur primair 

23 mei    Groepen 1, 2 en 5 Cultuur primair 

24 mei    Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

28 mei    Schoolfotograaf 

29 mei    Buitenspeelbus NME 

30 mei    Hemelvaartsdag, vrij 

31 mei    Vrije dag na Hemelvaartsdag  

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


 

 

WIST U DAT….. 
 

 Ik eet het beter vorige week is gestart 

 De leerlingen van de bovenbouwgroepen werken over gezond eten/drinken 

 De appeltjes zelfs in de teamkamer te eten waren! 

 De juffen en meesters dat erg lekker vonden 

 Groep 6 afgelopen donderdag bezoek had van de Energiebus 

 De leerlingen veel hebben geleerd over wind- zon- en waterenergie 

 We nog wachten op de aanleg van een stuwdam 

 De suggestie van een heus windpark op het grasveld ook is geopperd 

 Afgelopen maandag een dolle boel was met alle 1 aprilgrappen 

 De leerlingen een digitale luizenscan kregen 

 Ook een Citotoets voor gym moest worden gemaakt 

 Plakband onder de kranen voor hilariteit zorgde 

 Juf Lydia tegen een plakband deuropening is gelopen 

 De meesters en juffen veel nieuwe grappen hebben geleerd 

 Het blijkt dat kinderen soms wat boos worden als ze zijn beetgenomen ;-) 

 Groep 7 morgen het theoretisch verkeersexamen heeft 

 We hen daar veel succes mee wensen  

 Groep 7 volgende week start met de Cito-entreetoets 

 Deze wordt gemaakt om een nog beter beeld te krijgen van de uitstroom van de leerlingen 

 We groep 7 daar ook veel succes bij wensen! 

 Afgelopen zaterdag Emily uit groep 6 in de Efteling mocht helpen bij het opstarten van 

stoomtrein Aagje  

 Zij deze speciale dag had gewonnen via de Eftelingkidsradio  

 Er een prijsvraag was vanwege het 50-jarig bestaan van de stoomtrein 

 5 kinderen op deze speciale dag mochten helpen en een kijkje kregen 

in de keuken van het ambachtelijke proces van het opstarten van de 

stoomtrein 

 Ze heel vroeg moesten vertrekken 

 Het namelijk om 8.00 uur begon en de Efteling is niet om de hoek is 

 Emily een interview heeft gehad, een kijkje mocht nemen in de studio 

van Efteling kidsradio en op de foto met DJ Arno is geweest!   

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling van de Plusgroep tegen juf Rianne: “Waarom bent u niet gewoon Google? Dan 

wist u echt álles!” 

- In de Plusgroep zijn nog meer grappige uitspraken geweest ;-). Leerling vraagt aan juf 

Rianne: ‘Wat zijn parende leeuwen? ‘ Andere leerling antwoordt: ‘Nou gewoon, een paar 

leeuwen.’ 

- Met het buitenspelen zit juf op de rand van de zandbak met haar zonnebril op. Vraagt een 

kleuter: ‘juf, wil je je zonnebril even afdoen, dan kan ik zien wie je bent!’ 

- Leerling op de BSO vertelt: ‘Juf, mijn mama heeft een baby in haar buik en de baby komt 

als het Koningsdag is geweest en paashaasdag.’ 

- Peuter zit met de speelgoed-laptop te spelen en vraagt: ‘juf, waar is de veeg-aan-doe-

ding?’(de muis) 



 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

5 april Amy, groep 7 

7 april Nienke, peutergroep 

7 april Ninte, groep 6 

8 april Scott, groep 1 

8 april Dyonne-Chloë, groep 6 

8 april Sophie, groep 7 

9 april Joshua, groep 6 

9 april Mel, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Aiden Stam en Arwen Stam in groep 1. 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op het Mozaïek! 

 

KONINGSSPELEN 
 

Volgende week vrijdag is het zover: de dag van de Koningsspelen! 

Die dag beginnen we met elkaar met een gezond ontbijt, in alle groepen. Dat is al een 

feestelijk begin! 

Om half tien zullen we allemaal in de zaal getuige zijn van de opening van de Koningsspelen 

en met elkaar en héél veel andere leerlingen in het land, tegelijkertijd het Koningsspelenlied 

van dit jaar zingen: de pasapas! 

Rond half elf vertrekken de groepen 5 t/m 8 naar het veld aan de Schoener, voor een 

sponsorloop. De groepen 1 t/m 4 doen dit jaar de sponsorloop rondom de school. 

 

Wat is dit jaar het goede doel??? 

De afgelopen jaren hebben we een sponsorloop gedaan voor Kika, Team Langedijk e.d. Dit 

jaar is het goede doel: het schoolplein! Graag willen we geld inzamelen voor het 

opknappen en reorganiseren van ons plein! 

Omdat we niet graag willen dat de kinderen met geld over straat gaan, hebben we besloten om 

te vragen of een ieder via de volgende website de kinderen wil sponsoren: 

 

https://www.doneeractie.nl/schoolplein-j-d-v-arkelschool-ikc-39-het-moza-239-ek-39/-35108  

 

Hier kunt u een totaalbedrag overmaken als donatie voor de sponsorloop. Mocht iemand 

willen doneren maar niet over internetbankieren te beschikken, dan kunnen de kinderen voor 

deze mensen gebruik maken van het 

sponsorformulier dat zij a.s. vrijdag ontvangen. 

Voor deze uitzonderingen kan er dus via het 

sponsorformulier cash gesponsord worden. 

 

Wij hopen dat we ons streefbedrag gaan behalen! 

Het is daarom fijn dat u ook de actie deelt op uw 

facebookpagina. U kunt de actie vinden op de 

facebookpagina van de school. 

 

https://www.doneeractie.nl/schoolplein-j-d-v-arkelschool-ikc-39-het-moza-239-ek-39/-35108


 

 

 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Afsluiting project ‘de Ruimte’: 

Dinsdag 9 april a.s. hebben wij een feestelijke afsluiting van ons project over ‘de 

Ruimte’. U vindt meer informatie in de afzonderlijke uitnodiging 

die vandaag via Social Schools is verstuurd. 

In alle groepen (dus ook in de peutergroep!) zijn er 

tentoonstellingen en in de zaal vinden er optredens plaats van de 

onderwijsgroepen. 

Extra leuk: bovenaan de trap zal de BSO pannenkoeken verkopen 

(tussen 17.00-18.30 uur), maar op=op! Pannenkoeken graag cash 

(met kleingeld) betalen.  

We wensen iedereen veel plezier! 

 

- Paasviering: 
Donderdag 18 april zal op school met de kinderen Pasen worden gevierd. We beginnen 

in de ochtend met een Paasontbijt: alle leerlingen ontvangen een brief met de naam van 

een leerling voor wie zij een ontbijtje gaan maken. Dit ontbijtje zal in een bakje worden 

gestopt (dit bakje ontvangen de kinderen van school). Vervolgens mogen ze het bakje 

mooi versieren. 

Na het ontbijt hebben we met elkaar een Paasviering in de zaal. 

Die dag zullen alle kinderen om 12.15 uur vrij zijn.  

 

- Inschrijven nieuwe leerlingen: 

De eerste gesprekken en voorbereidingen voor de formatie van volgend schooljaar zijn 

reeds gestart. Omdat de formatie afhankelijk is van het aantal leerlingen, willen we u 

vragen of u broertjes/zusjes die volgend jaar bij ons op school zullen komen, graag 

z.s.m. wilt inschrijven. Dit zodat wij de formatie van volgend schooljaar zo goed 

mogelijk kunnen inzetten! 

 

WIE WERKEN ER ALLEMAAL OP HET 

MOZAÏEK? 
 

Met 9 groepen, extra hulp en activiteiten, zijn er veel werknemers binnen ons IKC. Maar wie 

doet nu eigenlijk wat? 

  

Helene de Vries Directeur  

Nicole Balder Administratief medewerker 

Rita de Dijcker Intern-begeleider, antipest-coördinator 

Joost Goedbloed Leerkracht groep 7, bovenbouwcoördinator, leerspecialist, lid MR 

Renate Korver Leerkracht groep 1/2 A, onderbouwcoördinator, ICT-coördinator 

Lydia Tierolf Leerkracht groep 8, cultuurspecialist, contactpersoon 

Rianne de Groot Leerkracht groep 6, leerkracht Plusgroep, lid MR 

Jet de Boer Leerkracht groep 6 en groep 4 

Deborah van Beveren Leerkracht groep 5 

Alie Nijdam Leerkracht groep 5 

Peter Visser Leerkracht groep 4 

Caroline Strijbis Leerkracht groep 3, lid MR 



Annemarie Voet Leerkracht groep 3 

Lineke Roobol Ambulante leerkracht, leerkracht Levelwerk, lid OC 

Nel de Geus Leerkracht groep 1/2 B, lid OC 

Inge Denneman Leerkracht groep 1/2 B 

Mirjam Bethlehem Leerkracht groep 1/2 C 

Ilja Cahuzak Leerkracht groep 1/2 C 

Margriet Ellens Invalleerkracht 

Kayleigh van Emst Lio-stagiaire in groep 8 

Cora van der Leeden Pedagogisch medewerker en leidster peuteropvang 

Kasja Rademaker Pedagogisch medewerker en leidster peuteropvang 

Tim Muhlbauer Pedagogisch medewerker 

Anna Balder Pedagogisch medewerker en begeleider (arrangement) 

Janny Vader RT-medewerkster bij de kleutergroepen (vrijwilligster) 

Opa Auke Pool Klusjesopa 

Judith Groot CJG-coach 

Marchien Bakker RT (arrangementen) 

Loes Braakhekke Mamacafé, opvoeddeskundige 

Artina van de Bult Ambulant begeleidster 

Sabina Interieurverzorgster  

Delaila Interieurverzorgster 

Bij afwezigheid van Helene de Vries kunt u zich wenden tot Nicole Balder, Joost Goedbloed 

of Renate Korver. 

  

 
 

LEERLINGENRAADVERGADERING 

Op de vergadering is verder gesproken over de schoolplein- en grasveldwensen. We wachten 

nog op een reactie van de gemeente over de plaats van de toestellen.  

Verder werden weer veel vragen over diverse onderwerpen gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

TOPPER VAN DE WEEK: 

DE FAMILIE HOEKSTRA! 

VOOR HET DONEREN VAN 3 GROTE 

KARTONNEN RAKETTEN VOOR HET 

PROJECT 
FAMILIE 

HOEKSTRA! 


