
  

  
 

10 juli 2019 
 

AGENDA 
 

10 juli    Rapporten mee 

10 juli    Groep 8 neemt afscheid van alle leerlingen en de school 

12 juli    Margedag: alle onderwijsgroepen zijn al vrij  

15 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 

26 augustus   Eerste schooldag na de zomervakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week donderdagmiddag de doordraaimiddag is geweest voor de groepen 4 t/m 8 

 De leerlingen op die middag een kijkje gingen nemen in hun lokaal van volgend jaar 

 Ze ook de leerkracht(en) ontmoetten 

 We hopen dat zo de overgang na de vakantie iets minder spannend verloopt 

 Vrijdagmiddag de laatste activiteitenmiddag plaatsvond 

 De kinderen van de groepen 5, 6 en 7 heerlijk hebben gezwommen 

 Deze week de musical en het afscheid centraal staan 

 Maandagmiddag de musical van groep 8 voor de onderbouw is opgevoerd 

 Gisteren de musical voor de bovenbouwgroepen en oud-leerlingen is geweest 

 We elk jaar weer verbaasd zijn over hoe snel leerlingen veranderen op de middelbare 

school! 

 We sommige gewoonweg niet meer herkennen! 

 Gisteravond de afscheidsmusical voor ouders/verzorgers is opgevoerd 

 Dit een heel groot succes was! 

 We het altijd zo ontzettend leuk vinden om te zien hoe kinderen hun rol vertolken 

 Er altijd podiumpareltjes tussen zitten! 

 Vandaag alle onderwijsgroepen en leerkrachten afscheid van groep 8 nemen 

 Dit gebeurt met een speciaal moment in de zaal 

 We ook vanmorgen weer naar de zakdoek moesten reiken….. 

 We hen wensen dat het hen heel goed zal gaan! 

 We hopen dat ze ook weer snel terugkomen en laten weten hoe het gaat 

 De leerlingen vandaag hun rapporten mee naar huis krijgen 

 Morgen de laatste schooldag is 

 Iedereen dan ook afscheid kan nemen van meester Peter en juf Ilja 

 Vrijdag alle leerlingen al vakantie hebben 

 De peuters die dag heerlijk naar de speeltuin gaan 

 Broertjes en zusjes van de peuters ook gezellig mee mogen! 

 Deze wel graag opgeven bij juf Cora of juf Kasja 

 We hopen iedereen in goede gezondheid en welzijn terug te 

zien op maandag 26 augustus 

 We jullie allemaal een héle fijne vakantie wensen!!!! 

 

 

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


JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: (we zetten er de groepen van dit huidige schooljaar bij!) 

 

11 juli Tijmen, groep 7 

11 juli, Jill, peutergroep 

12 juli Wouter, groep 6 

13 juli, Tijmen, peutergroep 

14 juli Nikky-Jayney groep 7 

15 juli Thijn, groep 7 

18 juli Samuël, groep 2 

18 juli Olivier, peutergroep 

19 juli Benjamin, peutergroep 

21 juli Ruben, groep 1 

24 juli Jessie, groep 2 

24 juli Maud Balder, groep 3 

24 juli Ruben, groep 7 

25 juli Assunta, groep 7 

28 juli Hidde, groep 6 

29 juli Ybe, groep 2  

29 juli Bojana, groep 4 

31 juli Joey, groep 3 

 

1 augustus Julian, groep 2 

2 augustus Melle, peutergroep 

6 augustus Charlie, groep 2 

7 augustus Femke, groep 1 

8 augustus Fedde, groep 6 

9 augustus Christel, groep 8 

11 augustus Dex, groep 2 

11 augustus Ezra, groep 5 

13 augustus Beau, groep 2 

20 augustus Jano, groep 3 

21 augustus Tim, groep 3 

25 augustus Anoek, groep 6 

25 augustus Anniek, peutergroep 

 

In de zomervakantie jarig en na de vakantie naar groep 1: 

 

18 juli Julian 

 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Alix in groep 1 en Nadine in groep 1. 

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

 

NB: Sommige kleuters die nu 4 jaar zijn geworden komen na de zomervakantie voor het 

“echie” op school. Wij wensen hen ook na de vakantie hartelijk welkom!  

 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Welkom terug! 

Om alvast te noteren: de eerste schooldag, 26 augustus, wordt iedereen om half negen bij 

de hoofdingang aan de Museumweg verwacht voor een feestelijke opening van het nieuwe 

jaar!  

Nadat de kinderen naar de groepen zijn gebracht, bent u van harte welkom in de zaal voor 

een kop koffie of thee, zodat u weer even met elkaar bij kunt praten over alle vakantie-

perikelen.  

- Bedankt! 

Ensa uit groep 5 wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het 

doneren van de oude mobieltjes, tablets en opladers. 

Namens stichting de Opkikker: heel erg bedankt! 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN... 
Vanessa Terpstra 
Beste ouders/verzorgers van groep 1-2 A 
 
Na de komende zomervakantie ga ik het team van “Het 
Mozaïek” versterken in de groep 1-2 A. Ik werk sinds maart 
2018 voor verschillende scholen binnen de stichting Tabijn. 
Nu mag ik op “de leukste school van Tabijn“ werken! 
Mijn geruime ervaring in de kleuterbouw komt hierin goed 
van pas. Door de jaren heen heb ik voor vele kinderen de 
“basis gelegd” voor hun schoolcarrière. Samen met juf Inge 
gaan we er een mooie tijd van maken, ik heb er zin in! 

 
Tot snel, groet Vanessa Terpstra.  
 

 

 

 

AFSLUITING VAN HET SCHOOLJAAR 
 

Beste ouders/verzorgers en anderzijds betrokkenen, 

 

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar! Wat is het jaar omgevlogen! En wat is 

er veel gebeurd! 

Dit jaar is gekleurd door de prachtige kinderen waar we van mochten genieten en het 

voorrecht hadden om hen te mogen begeleiden en onderwijzen: 

de leerling die altijd nét op tijd binnenkwam…de leerling die zo prachtig blijkt te kunnen 

tekenen…..de leerling die in de groep een geweldige positieve invloed uitoefent……de 

leerling die zo heerlijk aanstekelijk kan lachen…..de leerling die het moeilijk heeft thuis…..de 

leerling bij wie letters zo vervelend door elkaar dansen…..de leerling die zo grappig chaotisch 

is…… de leerling die vaak een knuffel nodig heeft….. 

Stuk voor stuk prachtige kinderen, waar we elke dag van genieten. 

Toch maken we ons ook zorgen. Zorgen over het tekort aan leerkrachten, waardoor niet alle 

kinderen het onderwijs kunnen volgen waar zij recht op hebben. Zorgen over de toets-cultuur 

die niet alle talenten van het kind laat zien. We hopen écht dat hier snel verandering in komt! 

 



Dit jaar zijn we dankbaar. Dankbaar voor zoveel mooie kinderen, lieve en behulpzame 

ouders/verzorgers, kanjers van meesters, juffen en pedagogisch medewerkers, fijne 

samenwerkingen en een top achterban. Wat zijn we gezegend met zoveel goede mensen om 

ons heen, die het mede mogelijk maken dat we ons werk kunnen doen en we de schooltijd  

voor de kinderen  extra speciaal kunnen maken! 

 

Ik wens u allen een hele fijne zomervakantie toe, met 

lekker weer, ontspannen momenten, zand tussen de 

tenen, frisse berglucht, zout-zeewaterdruppels in het 

haar, rummikubben in de tent, weerzien van goede 

vrienden en familie, pyjamaochtenden, 

ontdekkingsreizen en boeken lezen in het gras. 

 

Tot maandag 26 augustus! 

 

Namens alle medewerkers, 

Helene de Vries 

 

 

 

 

 

AFSCHEID VAN GROEP 8 
 

 Dag lieve 

 
 

 



 

VAKANTIE-LEESWEDSTRIJD 
 

Lezen is leuk en belangrijk! 

Daarom gaan we in de zomervakantie een leeswedstrijd organiseren!! Want ook tijdens de 

vakantie is het belangrijk én heel fijn om te blijven lezen! 

 

Hoe werkt de wedstrijd? 

Maak een foto van jezelf, terwijl je aan het lezen 

bent- op een leuke, of spannende, of mooie, of 

relaxte, of actieve, of bijzondere plek. 

Mail de foto naar mozaiek@tabijn.nl . 

Na de zomervakantie wordt de winnaar bekend 

gemaakt! 

>>>>> let op: de foto’s worden op Social Schools 

geplaatst.  

Door inzending van de foto gaan wij ervan uit 

dat u hier toestemming voor geeft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Op een tafel in de hal bij de hoofdingang liggen diverse gevonden voorwerpen: van winterjas 

tot broodtrommel. 

U kunt hier uw eigendommen tussenuit halen voor vrijdag a.s. De rest zal worden gedoneerd 

bij de kledinginzameling of worden weggegooid. 

 

 

 

 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

  

Helden van de 

week: 

Groep 8 

 

HELDEN VAN DE WEEK ZIJN: 

 

DE LEERLINGEN VAN 

GROEP 8! 
 

mailto:mozaiek@tabijn.nl

