
  

  
 

22 mei 2019 
 

AGENDA 
 

22 mei    Groep 4 Cultuur primair 

23 mei    Groepen 1 en 2 Cultuur primair 

23 mei    Afsluiting Energy Challenge  

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

27 mei    Groep 7 Speechcoaching “Oorlog in mijn buurt” 

28 mei    Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

29 mei    Buitenspeelbus NME/buitenspeeldag/sportdag groepen 3 en 4 

29 mei    Groep 7 eindpresentatie “Oorlog in mijn buurt” 

30 mei    Hemelvaartsdag, vrij 

31 mei    Vrije dag na Hemelvaartsdag  

  4 t/m 7 juni    Avond4daagse 

  5 juni    Techniekochtend groepen 3 en 4 

  5 juni    Cultuur Primair groep 5 

10 juni    Tweede Pinksterdag, iedereen is vrij  

11 juni    Start toetsweken 

20 juni    Arkelterras 

20 juni    Groepen 3 en 4 schoolreisje 

21 juni    Leerlingenraadvergadering 

25 juni    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

26 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

27 juni    Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

28 juni    Activiteitenmiddag 

  2 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  4 juli    Doordraaimiddag: bij de volgende groep kijken 

  8 juli    Musical groep 8 voor de onderbouwgroepen 

  9 juli    Musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen 

  9 juli    ’s Avonds afscheidsmusical groep 8 

10 juli    Rapporten mee 

12 juli    Margedag: alle onderwijsgroepen zijn al vrij  

15 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Groep 7 vorige week praktisch verkeersexamen heeft gehad 

 We heel blij zijn dat alle kinderen geslaagd zijn! 

 Ze nu extra veilig zijn op de weg 

 Groep 6 vrijdag jl. een ‘Duurzame Lunch’ heeft gehad 

 Dit in het kader van de Energy Challenge was 

 Zij een mooi bedrag hebben opgehaald 

 Met dit bedrag radiatorfolie wordt geplaatst achter de verwarmingen 

 We hier vast mooi energie mee gaan besparen 

 De NME hierbij heeft geholpen! 

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


 Zaterdag de regionale schoolzwemwedstrijden in Heerhugowaard waren 

 Het van Arkelteam daar natuurlijk ook aanwezig was 

 Het een extra uitdaging was 

 Veel zwemmers namelijk geblesseerd waren 

 Eén van de zwemmers een gekneusd borstbeen had 

 Een volgende een gekneusde voet 

 En weer een volgende zijn hand tussen de autodeur had gekregen 

 Ze toch een mooie plaats hadden bereikt, maar net niet bij de eerste drie 

 We trots zijn dat ze het zo hebben gered! 

 Groep 8 gisteren verkeersles over de ‘School-thuisroute’ heeft gehad 

 Ze nu goed in beeld hebben waar de gevaarlijke verkeerspunten op de route zijn  

 We ook hopen dat er niet geappt wordt onderweg 

 Ze wel weten hoe gevaarlijk dat is (en hoe hoog de boete ;-)!  

 

KINDERPRAAT 
 

- Meester Joost haalt een emmer water uit de werkkast in de gang van de peuterspeelzaal. 

“Oh”, zegt een peuter die meester Joost wel vaker ziet, “ben jij dus eigenlijk de 

schoonmaker?!” 

- Twee leerlingen van groep 7 schrikken zich een “hartafzakking!” 

- Juf leest bij de kleuters een boek voor over het vervelende lieveheersbeestje. Zegt een 

kleuter: ‘Dat is net als in een film. Het wordt heel zielig en aan het eind komt het dan weer 

goed!’ 

- Juf vraagt in de peutergroep: ‘Hoe heet een papa-kip?’ Zegt een peuter: ‘Papagaai!’ 

- Bij de BSO vraagt een leerling aan de juf: ‘Juf, wilt u alsjeblieft draaien met touwtje 

springen, want zij draait een beetje misselijk!’ 

- Leerling bij de BSO: ‘Juf, ik heb oogpijn in mijn oog. Dat heet oogtevrees.’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 mei Noëmi, peuter/kleutergroep 

26 mei Silke, groep 2 

27 mei Isa, groep 8 

28 mei Noah, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Fije in de peutergroep 

Noëmie in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op het 

Mozaïek! 

 

 

 

 

 

 

 



OPROEP 
 

De bibliotheekcommissie zoekt voor volgend jaar twee nieuwe medewerkers. Bent u toe aan 

een nieuwe toevoeging op uw CV? Altijd al vrijwilligerswerk op school willen doen? Grijp 

dan nu uw kans en geef u op bij de directie.  

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 

 
-    Herhaalde oproep: 

      In de zaal hangen grote, verduisterende gordijnen. Bij een aantal van de gordijnen is de  

      zoom gedeeltelijk los. Welke handige ouder kan dit voor ons herstellen met de     

      naaimachine?  

      Alvast bedankt! 

 

- Arkelterras 
Om alvast te noteren: op donderdag 20 juni zal het jaarlijkse Arkelterras plaatsvinden. Het 

Arkelterras is een soort van restaurant, dat ieder jaar tijdens de WandelPlusvierdaagse van 

Alkmaar door de groep 8-leerlingen wordt verzorgd en gerund. We vragen 

ouders/verzorgers soep en/of taart/cake e.d. te maken, die we kunnen verkopen. 

Het is altijd een geweldig festijn!! U kunt dus al beginnen met het bedenken van een lekker 

recept voor een heerlijke soep of een hartige taart! 

 

- Traktaties  

Als uw kind jarig is, is dat natuurlijk groot feest! En daar hoort natúúrlijk een traktatie in 

de klas bij! Echter zien we de laatste tijd veel ongezonde traktaties, traktaties met lollies, of 

met heel veel snoep. We willen u vragen om het liefst redelijk gezonde traktaties te 

trakteren en sowieso geen lollies. Alvast bedankt! 

 

- Over broertje Elin? 

Tijdens de vakantie in Spanje van Elin (groep1/2 A), is haar broertje ernstig ziek geworden 

en ligt daar voorlopig nog in het ziekenhuis. We wensen ouders en Elin veel sterkte en 

voor het broertje hopen we dat hij zich snel weer beter gaat voelen! 

 

 VACATURE OUDERGELEDING MR 

Aan het eind van dit schooljaar zal Marieke Rademaker aftreden als MR-lid. Er komt dus een 
plaats vrij in de MR! 
 
Wij willen ouders die zich interesseren voor een functie in de MR van harte uitnodigen om 
zich aan te melden voor de aanstaande verkiezingen.  
Ouders die zitting willen nemen in de MR kunnen dit tot uiterlijk 31 mei a.s. kenbaar maken 
aan de MR, door zich per mail aan te melden bij de secretaris van de MR: mr.arkel@tabijn.nl.  
Wanneer zich meerdere kandidaten melden, zal de MR verkiezingen uitschrijven.  
Je kunt een korte tekst toevoegen waarin je jezelf voorstelt als kandidaat, je 
kandidaatstelling motiveert en een foto bijvoegt. Deze informatie gebruiken wij om de 
kiezers te informeren.  
De verkiezing zal plaatsvinden van 5 tot 13 juni a.s. De MR in nieuwe samenstelling start dan 
in het volgend schooljaar.  
 
 

mailto:mr.arkel@tabijn.nl


Spelregels verkiezingen MR  

 Een MR-lidmaatschapsperiode is drie jaar en kan éénmaal worden verlengd.  

 Verkiezingen zijn geheim en schriftelijk. 

 Indien er net zoveel kandidaten als mogelijke leden van de MR zijn, worden de 
kandidaten automatisch als gekozen beschouwd.  

 
Taken MR  

 De MR komt ongeveer zes keer per schooljaar bijeen. Vaker als de MR, één van de 
geledingen, of de schoolleiding daar reden toe ziet.  

 De MR mag over alles wat de school betreft voorstellen doen en standpunten 
kenbaar maken (initiatiefbevoegdheid).  

 De MR maakt elk jaar een jaarverslag.  

 De MR heeft bijzondere bevoegdheden: instemmingbevoegdheden m.b.t. 
schoolplan, zorgplan, schoolreglement etc.  

 De MR heeft adviesbevoegdheid m.b.t. financieel beleid, deelname onderwijskundig 
project, de schoolorganisatie, nieuwbouw of verbouwing gebouw etc.  

 De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid m.b.t. belangrijke inkrimping of 
uitbreiding van de school, het aangaan van duurzame samenwerking met andere 
instellingen, deelname aan onderwijskundige projecten etc.  

 De MR van onze school onderhoudt contacten met de GMR van de andere scholen 
van Tabijn. 

 De MR heeft een zetel (met 
instemmingsbevoegdheid) in de 
Kindcentrumraad van Het Mozaïek. 

 
Er is een mogelijkheid om een cursus MR-lid te 
volgen. 
 
Hartelijke groet, de MR 

 personeelsgeleding: Joost Goedbloed, Rianne de Groot, Caroline Strijbis 
 oudergeleding: Bianca Boeijer, Marieke Rademaker, Cindy Struiken Boudier 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT! 

 

Op Het Mozaïek (onderwijsgroepen) worden op dinsdag 28 mei a.s. de schoolfoto’s gemaakt 

door Nieuwe Schoolfoto! Kijk voor meer info op www.nieuweschoolfoto.nl of 

www.facebook.com/nieuweschoolfoto .  

De portretfoto’s en de groepsfoto’s zijn ingepland onder schooltijd. Er wordt een witte 

achtergrond gebruikt. De kinderen gaan hierbij speels en in het geheel op de foto. Houd dus 

rekening met de kledingkeuze én de schoenen. Lees meer tips voor de kledingkeuze in de 

blog van Nieuwe Schoolfoto via deze link: www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-

de-schoolfotodag .  

http://www.nieuweschoolfoto.nl/
http://www.facebook.com/nieuweschoolfoto
http://www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag
http://www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag


Gelijk om 08.30 uur is er de mogelijkheid voor broertjes- en zusjesfoto’s, voor de gezinnen 

waarvan een ouder/jonger broertje/zusje in de peutergroep zit of niet op ons Kindcentrum. 

Dit gaat op basis van inschrijving. Deze inschrijflijsten hangen in school (grote gang beneden 

bij de hoofdingang) van maandag 20 mei tot en met donderdag 23 mei. Broertjes en zusjes die 

samen op ons Kindcentrum zitten, worden onder schooltijd gefotografeerd.  

Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de 

fotodag krijgen de kinderen een inlogkaart mee 

naar huis met unieke codes om veilig in te loggen. 

Bekijk hier een filmpje over de werkwijze van 

Nieuwe Schoolfoto: 

www.youtube.com/nieuweschoolfoto . 

Begin dus vast met glimlachen en poets de tanden 

goed, dan wordt het de leukste schoolfoto ooit! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij steunen natuurlijk: 

 

http://www.youtube.com/nieuweschoolfoto


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

Lilian Huibers  

Voor het doneren van prachtig playmobile-

speelgoed voor de kleutergroepen!  
Held van de week: 

Lilian Huibers 

 

 

HELD VAN DE WEEK IS: 

Lilian Huibers 

Voor het doneren van mooi Playmobil-

speelgoed voor de kleutergroepen! 


