
  

  
 

6 februari 2019 
 

AGENDA 
 

11 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

11 februari   Judolessen 

12 februari   Gastlessen in alle onderwijsgroepen over ‘de uil’ 

12 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

13 februari   Rapporten mee 

15 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

18 t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie 

25 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

26 februari   Start 10-minutengesprekken, inclusief leerlingen 

26 februari   Voorstelling Theater Stuiter voor alle groepen 

26 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

27 februari   Luizencontrole 

  1 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij 

   4 maart   Judolessen  

   4 maart   Deze week verkeerslessen 

   5 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  7 en 8 maart   Tweedaagse studie directeur 

11 maart   Start projectweken 

11 maart   Judolessen 

12 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

13 maart   Groepen 1 t/m 4 poppentheater in de Binding 

15 maart   Mogelijke stakingsdag 

19 maart   Verkeerslessen 

19 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

22 maart   Pannenkoekdag groep 6 (verzet i.v.m. mogelijke staking) 

22 maart   Leerlingenraadvergadering  

22 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

25 maart t/m 1 april  Groep 7 programma Ik eet het beter: Expeditie lekker in je vel 

26 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

28 maart   Groep 5 programma Ik eet het beter: Stapelgezond 

28 maart   Groep 8 programma Ik eet het beter: Klassenlunch 

29 maart   Groep 6 programma Ik eet het beter: Over de tong  

 

WIST U DAT….. 
 

 Gisterochtend in de groepen 4 t/m 8 de verkeers-gastlessen hebben plaatsgevonden 

 De leerlingen goed en actief hebben meegedaan 

 Gistermiddag het oversteken door alle leerlingen goed is geoefend 

 We toen namelijk een ontruimingsoefening hebben gehad 

 Alle kinderen binnen een paar minuten op de verzamelplek stonden, in de rij en geteld 

 Het oversteken naar de verzamelplek echt keurig verliep 

 We trots zijn op alle kinderen - ze doen de oefening altijd héél goed! 

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


 Volgende week maandag een aantal groepen judoles zullen krijgen 

 Deze lessen een aantal weken (opbouwend) zullen worden gegeven 

 We het leuk vinden dat dit wordt verzorgd! 

 De stabiliteit van de leerlingen van groep 8 wat discutabel wordt 

 Er steeds meer kinderen gaan hinken of met krukken lopen 

 We bijna denken dat dit aantal vermeerdert doordat je dan met de lift mag ;-)  

 Bij de trapopgang een mooie zit/werkplek wordt gerealiseerd 

 Onze eigen twee huis-stylisten dit aan het realiseren zijn 

 Het er al prachtig uit begint te zien! 

 We hopen hier regelmatig ouders te zien zitten en kinderen kunnen werken en ontdekken 

 We weer een mooi plekje in de school rijker worden!! 

 We Femmy en Linda heel hartelijk willen bedanken voor hun inzet en creativiteit!! 

 De peutergroep de afgelopen twee weken  

heeft meegedaan met de Nationale  

Voorleesdagen 

 We heel erg hebben genoten van de oma’s  

die kwamen voorlezen uit het boek dat  

centraal stond: ‘een huis voor Harry’ 

 We ze via deze weg nogmaals heel hartelijk  

willen bedanken!  
 

 

 

 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 6 wordt lesgegeven over Natuur en Techniek, over het onderwerp Voortplanting. 

Juf vraagt hoe het zou zijn als er bijvoorbeeld nóg een precies hetzelfde kind zou zijn. 

“Nou”, is de reactie van een jongen over zichzelf, “dat er nóg een meisje met zo’n leuke 

jongen kan gaan!” 

- Vorige week donderdag mocht er niet met sneeuwballen gegooid worden, omdat de 

sneeuw te hard was geworden; dat is te gevaarlijk. Vrijdag roept een leerling: “Gisteren 

was het hardsneeuw, maar nu zachtsneeuw! We mogen sneeuwballen gooien!” 

- Leerling groep 4: “Juf, ik weet niet hoe ik dat goochelen moet hoor!” (googelen)  

- Juf Mirjam vraagt aan twee kleuters of zij even het voorleesboek bij juf Inge willen halen. 

Reactie: “hét voorleesboek? De bijbel dus”.  

- Op de peutergroep praten we over sneeuw. Een jongen zegt: “Wit is geen kleur!” Een 

meisje reageert: “Dat is toch zielig?” Als juf Cora vraagt wat er zielig is, zegt het meisje: 

“dat de sneeuw niks kleur is!” 

- Kleuter: “Mijn vader en moeder hebben nog een ouwelijke foto”. (een oude foto) 

- Een leerling vraagt aan haar klasgenootje hoe lang het vliegen is naar de 

vakantiebestemming. Reactie: “25 uur en 35 meter!” (i.p.v. minuten) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 februari Luka, groep 1 

12 februari Kik, groep 6 

Allebei een fijne dag toegewenst! 



 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Dagmar in groep 1A 

Alix in de peutergroep 

Emilia in de peutergroep 

Isabella in de peutergroep 

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

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Social schools 3.0 

Zoals u ongetwijfeld al hebt gemerkt en/of heeft gelezen, zijn we overgestapt op Social 

Schools 3.0. Eén van de voordelen van de nieuwe versie is dat u nu ook via Social Schools de 

ziekmeldingen, tandartsbezoek e.d. kunt doorgeven. 

Het is ook mogelijk om verlof aan te vragen, maar helaas moet hier ook nog steeds een 

formulier voor worden ingevuld en ondertekend. 

Tevens zijn de adressen nu verborgen. Echter vinden veel ouders/verzorgers het handig als zij 

via Social Schools een adres van een klasgenoot kunnen opzoeken - dit is prettig bij 

speelafspraken e.d. U kunt uw adres zelf openzetten bij de instellingen van uw profiel. 

 

Aanvang schooltijd 

Helaas merken we dat sommige leerlingen erg vroeg op school gebracht worden, soms al rond 

acht uur. Op dat moment is er nog geen leerkracht in de klas en kunnen we de kinderen nog 

niet ontvangen. 

Leerlingen van de kleutergroepen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen, zodat u rustig afscheid 

kunt nemen van uw kind en de leerkracht om 8.30 uur kan starten. Om 8.15 uur neemt de 

leerkracht nog niet de zorg van uw kind over. 

 

Vaccinatie: 

Elk jaar vaccineert GGD Hollands Noorden de kinderen geboren in 2010 tegen DTP 

(Difterie/Tetanus/Polio) en BMR (Bof/Mazelen/Rodehond) volgens het 

Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatiedata voor 2019 voor Langedijk zijn 4 maart van 

13.00-16.30 uur en 2 april van 13.00-15.00 uur. Voor leerlingen woonachtig in 

Heerhugowaard vinden de vaccinaties plaats op 16 april van 10.00-14.45 uur. 

Elk kind krijgt enkele weken voor de vaccinatie een schriftelijke uitnodiging thuisgestuurd. 

 

Sportclinics (ingezonden mededeling) 

Laat je verrassen en uitdagen deze voorjaarsvakantie: Sportclinics in Sporthal 

Geestmerambacht! 

Ben je op zoek naar een leuke vakantieactiviteit deze voorjaarsvakantie? Op woensdag 20 

februari, organiseert Sport Servicepunt Langedijk in samenwerking met drie leuke en 

sportieve verenigingen een sportclinic handbal, softbal en volleybal in Sporthal 

Geestmerambacht te Noord Scharwoude. 

- Bij de softbalclinic worden verschillende skills, technieken en conditie op een unieke manier 

bijgebracht zodat iedereen op zijn eigen niveau en leeftijd een balletje kan gooien, vangen 

en slaan. Honk en Softbalvereniging Herons zal bij deze clinic aanwezig zijn en materiaal 

beschikbaar stellen. 

- Bij de handbalclinic wordt er getraind op techniek, voetenwerk en snelheid. Wie gooit het 

hardste op doel? Handbalvereniging Lacom ‘91 zal bij deze clinic aanwezig zijn om de 

oefeningen zo leuk mogelijk te brengen. Bij de volleybalclinic worden allerlei oefen- en 

spelvormen gedaan die geschikt zijn voor elke leeftijd en elk niveau. Zo kan iedereen leren 



om een bal in de lucht te laten zweven. Volleybalvereniging Relay is bij deze clinic aanwezig 

om hun expertise te tonen. 

Tijden: 

Voor groep 3 en 4 start de activiteit om 9.30 uur, voor groep 5 en 6 om 12.00 uur en voor 7 en 

8 om 14.30 uur. Elke ronde duurt twee uur waarbij de deelnemers twee verschillende clinics 

kunnen volgen. Opgeven gaat vooraf via de website www.sportsl.nl waar de voorkeur voor de 

clinics kan worden aangegeven. Opgeven bij de deur kan ook maar dan is er kans dat de groep 

vol is. We zien jullie graag in de zaal! 

>>>Denk nog even om zaalschoenen en sportkleding. Een superleuk sport evenement voor de 

basisschooljeugd dat je zeker niet wilt missen! 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

- diverse plastic bakjes 

- horloge 

- zilverkleurige ketting  

- rood rubberen hartje 

- grijs/zwarte sjaal met rode streep 

- één lila handschoen 

- een paar grijze handschoenen 

- fietssleutel, met op label “Hockeypoint” 

- rolcentimeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.etsy.com/nl/listing/597071235/smeltende-sneeuwpop-hand-getrokken
http://www.sportsl.nl/

