
  

25 september 2019  
 

AGENDA 
 

25 september   Start Kinderpostzegelactie, groep 7 

25 september   Infoavond Schoolplein 2.0  

27 september   Fietscontrole groep 8 i.v.m. schoolkamp 

2 t/m 4 oktober  Groep 8 schoolkamp 

  2 oktober   Start Kinderboekenweek 

11 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

16 oktober   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > geen BSO bij ons 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

28 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

30 oktober   Kleutergroepen herfstwandeling  

  1 november   Leerlingenraadvergadering 

  4 t/m 8 november  Week van Respect 

  4 november  Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor     

ouders/verzorgers van groep 8, verzorgd door het Jan Arentsz 

  5 november   Schoolbezoek CvB en AD Tabijn 

  7 november   Dag van Respect 

  8 november   Nationaal Schoolontbijt 

  8 november   Lampionnenochtend 

  8 november   Activiteitenmiddag  

11 november   Start 10-minutengesprekken 

11 november    Sint Maartenfeest 

15 november   Schoolschaaktoernooi 

27 november   Pakhuis van Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 

29 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

 

WIST U DAT….. 
 

 Gisteren groep 8 naar de bibliotheek is geweest 

 Ze daar veel hebben geleerd over hoe je van alles kunt opzoeken door het spelen van een 

speurtocht 

 Het extra leuk was, omdat de bieb helemaal is verbouwd en in het nieuwe gedeelte van de 

Binding staat 

 We trots zijn op het nieuwe gebouw en iedereen die daar werkt! 

 Vandaag de Kinderpostzegelactie start 

 De leerlingen van groep 7 daarom wat eerder stoppen en op tijd met de verkoop kunnen 

beginnen 

 Alle teamleden van het Mozaïek maandagavond herhalingscursus van EHBK hebben 

gehad 

 We het geleerde gisteren gelijk in praktijk konden brengen   

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


 U hier meer over leest in deze Nieuwsbrief 

 Vanavond de plannen voor het nieuwe schoolplein worden gepresenteerd door de 

schoolpleinwerkgroep 

 U van harte welkom bent bij groepen 1/2 A en 1/2 B 

 We starten om 20.00 uur 

 We hopen dat veel ouders/verzorgers komen!!! 

 Het Mozaïekbord heel mooi wordt 

 U de vorderingen kunt zien bij ons in de bieb op de eerste verdieping 

 Alle kinderen letterlijk en figuurlijk hun steentje hebben bijgedragen 

 We trots zijn op Serge van de Kunstkameleon dat hij zo’n mooi kunstwerk maakt met de 

kinderen! 

 

 

KINDERPRAAT 
  

- Een leerling in groep 3 is trots dat zij “onderstekop” kan lezen! 

- In groep 3 wordt in de rekenles opgeteld. Eén van de opgaves is: tel de pinda’s bij elkaar 

op. Reactie van een leerling: “Juf, Samuël mag deze som niet maken, want hij is heel erg 

allergisch voor pinda’s!” 

- Kleuter op de BSO: ‘Juf, wil je deze kleurplaat opereren?’ (kopiëren)  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

29 september Sifra, groep 8 

30 september Anna, groep 2 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Rif, in de peutergroep 

Kristian in groep C 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

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 Nicole 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 Nicole 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: Clarissa en Wes 

Groep 5: Evy en Dean 

Groep 6: Lisenne en Ezra 



Groep 7: Laura en Niels 

Groep 8: Roos en Ruben 

We hopen weer op goede vergaderingen met veel inbreng! 

Juf Nicole 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Stalling fietsen: 

Wilt u/willen jullie eraan denken dat alle fietsen in de fietsenrekken worden geplaatst? 

Helaas vinden we vaak fietsen bij de ingang van het fietsenhok op het voorplein, of 

kleuterfietsjes tegen de muur bij het plein met de tafeltennistafel. Dit brengt 

gevaarlijke situaties teweeg bij het spelen op het plein. 

Alvast bedankt! 

- Nieuwe (nood)nummers: 

Wilt u eraan denken om eventuele nieuwe (nood)nummers door te geven bij de 

administratie of via mozaiek@tabijn.nl? In geval van nood en bij ziekte grijpen we nu 

soms mis. 

- Schoolfruit! 

Om alvast te noteren: vanaf 12 november tot en met 19 april zullen alle leerlingen drie 

keer per week groente/fruit ontvangen als tussendoortje. Dit omdat we zijn ingeloot bij 

de actie ‘schoolfruit!’ 

Meer informatie ontvangt u binnenkort of kunt u alvast lezen op www.euschoolfruit.nl  

- Bag2school: 

In de maand december willen we mee gaan doen met de actie ‘Bag2school’.  

Bag 2 School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de maatschappij.  

Zij verzamelen kleding van scholen en kinderdagverblijven (exclusief gastouders) in 

Nederland en Vlaanderen en keren per kilo een bedrag uit. Bag 2 School wil de 

afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een prima middel om van 

niet meer gebruikte kleding af te komen en om scholen, peuterspeelzalen en 

verenigingen te laten sparen voor dat extraatje. Dus: bent u de zomerkleren aan het 

omwisselen met de winterkleren en heeft u kleding over? Bewaar het dan alvast voor 

de actie ‘Bag 2 school’!  

- De Huiskamer: 

Het jongerenwerk ondersteunt jongeren bij het ontwikkelen van talenten en het pakken 

van kansen. De activiteiten die aangeboden worden, zijn voor alle jongeren en (bijna) 

altijd gratis. Het jongerenwerk heeft het buurthuis (De Huiskamer). De huiskamer is 

dé ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 10-18 jaar.  

Het bevindt zich in de Anbouw in Langedijk (dorpsstraat 610). Jongeren kunnen hier 

chillen, pingpongen, tafelvoetballen, naar hun eigen muziek luisteren en/of gamen. Er 

worden activiteiten georganiseerd als: Hunted, movie nights, verschillende soorten 

quizzen, barbecues, voetbaltoernooitjes, picknicken in het Geestemerambacht etc.  Er 

worden elke week activiteiten voor de jeugd in de huiskamer georganiseerd (het liefst 

door de jongeren zelf). 

Zie ook https://www.wonenpluswelzijn.nl/pg-

21592-7-95239/pagina/langedijk_-

_jongerenwerk_-_huiskamer.html 
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HELDEN!!! 
 

Gisteren had een aantal leerlingen van groep 7 een spannende ervaring: bij het verstoppen in 

de bosjes bleek Lars precies in een wespennest terecht te zijn gekomen. De wespen vlogen om 

hem heen, in zijn haar en overal! Stijn was dichtbij en wilde hem helpen, maar werd zelf ook 

gestoken. Lars vluchtte naar binnen, waar verschillende leerkrachten begonnen te helpen met 

het verwijderen en doden van de wespen. Gelukkig kwam de moeder van Lars snel naar 

school en kon er met de huisarts overlegd worden. Lars hield zich, met alle wespensteken, 

heel kranig en stoer en vertoonde gelukkig geen allergische reactie. Inmiddels was Nikki ook 

binnengekomen met een wespensteek en was juf Helene ook gestoken. 

De leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben de wespen te pakken gekregen en 

gezorgd dat zij niemand meer konden 

lastigvallen.  

Na deze spannende ervaring konden de 

leerlingen van groep 7 én juf Helene genieten 

van een lekker ijsje, waar de moeder van Lars op 

trakteerde. Dat hielp zeker!! Nog heel erg 

bedankt, Saskia! 

PS: degene die ijswaterlollies in de vriezer had 

gelegd: een aantal van deze ijsjes zijn als 

coolpacks gebruikt - we hadden namelijk veel 

meer coolpacks nodig dan we op voorraad 

hadden. Ze hebben goed geholpen en de 

leerlingen vonden het toch wel grappig dat juf 

Helene met een ijsje onder haar oksel rondliep..  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Helden van de week zijn : 
Lars, Stijn en Nikki uit gr. 7 
Omdat zij zich heel moedig 
hebben gedragen met de 

wespensteken! 

Helden van de week:  

Lars, Stijn en Nikki! 

 



 

 
 

 

 

 

       

Toppers van de week zijn : 
De leden van de 

schoolpleinwerkgroep: 
Annemiek, Timo, Kasja, 
Femmy, Piet en Talitha! 

Toppers van de week: 

de 

schoolpleinwerkgroep! 


