
  

  
 

7 november 2018 
 

AGENDA 
 

  7 november   Lampionnen-maak-ochtend 

  8 november   (S)Cool on Wheels, groep 8 

  9 november   Nationaal Schoolontbijt gr. 1 t/m 8.  

Groep 8 ontbijt bij de burgemeester! 

12 november   Start 10-minutengesprekken onderwijsgroepen 

14 en 15 november  Fotograaf in de peutergroep 

16 november   Leerlingenraadvergadering 

16 november Groepen 5 t/m 8 naar de voorstelling in de Vest: “Het Mysterie 

van Alkmaar” 

17 november   Landelijke intocht van Sinterklaas 

23 november   Techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij  

28 november   De groepen 1 t/m 4 gaan naar het Sinterklaaspakhuis 

  5 december   Sinterklaasviering 

14 december   Leerlingenraadvergadering 

20 december   Kerstviering in school, informatie volgt 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

  7 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

 Afgelopen donderdagmiddag een verrassings-brandoefening werd gehouden 

 Vanuit Tabijn met regelmaat ontruimingsoefeningen worden gehouden 

 Deze oefening extra spannend was 

 De trap bij de groepen 6, 7 en 8 namelijk afgesloten werd 

 Alle kinderen, medewerkers en aanwezigen binnen vier minuten geteld en veilig op de 

verzamelplek stonden 

 We complimenten ontvingen voor de rust en kalmte van de kinderen 

 Maandag twee ouders de dozen hebben verzameld voor de schoenendoosactie 

 We maar liefst 92 dozen hebben klaarstaan voor het project Schoenmaatjes!  

 We ontzettend blij zijn met zoveel mooie versierde dozen en leuke cadeautjes! 

 Heel veel kinderen blij zullen zijn als ze een doos ontvangen! 

 We de hulpouders hartelijk willen bedanken! 

 Maandag de Week van Respect van start is gegaan 
 U hier meer over kunt lezen in deze nieuwsbrief 
 Onder andere groep 7 en 8 een gastles van Bamber Delver hebben gehad 
 Maandagavond een ouderavond plaatsvond over ‘pesten en respect’ 

 Deze ouderavond ook onder leiding was van Bamber Delver 
 Er een mooie opkomst was! 

 We wederom een hele inspirerende avond hebben gehad.  
 Vanochtend de zogenaamde lampionnen-maak-ochtend plaatsvindt 
 De groepen dan hun lampion voor 11 november maken 

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


 Het altijd heel gezellig is in school, al die knutselende kinderen! 

 We alle kinderen alvast een fijn Sint-Maartenfeest wensen 
 Groep 8 morgen les van (S)Cool on Wheels hebben 

 U in deze nieuwsbrief kunt lezen wat dit inhoudt 
 Opa Pool prachtige schuifpanelen heeft gemaakt voor de stellingkasten in het 

handvaardigheidslokaal 
 We via deze weg nog eens willen laten weten dat we héél blij zijn met zo’n topper van een 

klusjes-opa in de school! 
 

KINDERPRAAT 
  

- In de groep wordt gepraat over de Week van Respect en wat je respectvol gedragen 

eigenlijk inhoudt. 

Leerling: “Eigenlijk een beetje onzin zo’n week van respect…, het moet gewoon altijd zo 

zijn!” 

- Peuter vraagt aan juf waarom er gaatjes in de TUC-koekjes zitten. Juf weet het niet, maar 

een klasgenootje wel: “dat is voor de suikertjes!” 

“Lampion” is nog best een lastig woord: 

- Peuter: “Juf, mag ik mijn paddion mee naar huis?”  

- Kleuter: “Is dat de champignon?” 

 

JARIGEN!! 
Binnenkort zijn jarig: 

10 november Jason, groep 4 

10 november Nick, groep 8 

11 november Dean, groep 4 

11 november Maurits, groep 5 

11 november Roos, peutergroep 

12 november Wout, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 WELKOM 
We heten van harte welkom:  

Nienke in de peutergroep 

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

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Week van Respect: 

Ieder jaar houden wij de Week van Respect. In deze week, waarin ook de Dag van Respect 

valt, hebben wij in alle groepen activiteiten rondom respect. Zo hebben we onder andere een 

gastles van Bamber Delver voor groep 7 en 8, spelen we het spel ‘mijn geheime vriendje’, 

gaan sommige leerlingen goede ‘burgers’ bakken en houden we een complimentendag! 

We wensen iedereen een respectvolle week! 

 

Nationaal Schoolontbijt: 

Een goed en gezond ontbijt is erg belangrijk. Helaas eten niet alle kinderen een gezond 

ontbijt, sommige kinderen ontbijten helemaal niet! Daarom wordt er ieder jaar het Nationaal 

Schoolontbijt georganiseerd. Ook dit jaar doen we weer mee. Gezellig en gezond samen 

ontbijten: 9 november is het weer zover! In deze week (van 5 tot en met 9 november) 

schuiven een half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen aan de ontbijttafel. Het Nationaal  



 

Schoolontbijt zorgt voor en goed gevuld, gezond pakket. Mocht uw kind een allergie hebben: 

op de site van www.nationaalschoolontbijt.nl kunt u een lijst van de producten vinden.  

 

(S)Cool on Wheels: 

(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent de klas in laat zien hoe het 

is om een handicap te hebben. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat als je een handicap 

hebt, heel erg veel mogelijk is! Ze ervaren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten en gaan 

met elkaar de uitdaging aan tijdens een potje rolstoelbasketbal. Ook gaan ze, na het zien van 

indrukwekkende voorbeelden, met elkaar in discussie over hoe het is om met een beperking te 

leven. 

 

Inschrijving 10-minutengesprekken opengezet: 

Vanmiddag zullen op Social Schools de intekenlijsten voor de tien-minutengesprekken 

worden opengezet voor het intekenen. In de groepen 5 t/m 8 komen de leerlingen mee op 

gesprek: houdt u hiermee rekening als u het tijdstip kiest? 

 

GGD, onderzoek door jeugdarts: 
Alle kinderen die geboren zijn tussen 1 januari en 31 december 2013, hebben een oproep 

ontvangen voor onderzoek door de jeugdarts. 

De onderzoeken vinden plaats op 8, 15, 2 en 29 november a.s. in het CJG, Bosgroet 6,  

Zuid-Scharwoude. 

De uitnodigingen voor deze onderzoeken heeft u, indien uw kind in 2013 is geboren, 

ontvangen op uw huisadres. Indien u geen oproep heeft ontvangen en uw kind behoort wel tot 

de doelgroep, wilt u dan contact opnemen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)?  

 

Woensdagmiddag en vrijdagmiddag BSO (herhaalde oproep): 

Met regelmaat willen wij inventariseren of de behoefte aan buitenschoolse opvang op de 

woensdag- en vrijdagmiddag (op eigen locatie) is toegenomen of afgenomen, zodat wij het 

aanbod eventueel kunnen aanpassen. Dit geldt ook voor de voorschoolse opvang. 

Hierbij willen we u vragen of u wilt mailen indien u: 

0 gebruik zou willen maken van de woensdagmiddag-BSO, mocht deze aangeboden  

    worden binnen ons eigen IKC 

0 gebruik zou willen maken van de vrijdagmiddag-BSO, mocht deze aangeboden  

    worden binnen ons eigen IKC 

0 gebruik zou willen maken van voorschoolse opvang, mocht deze aangeboden worden 

    binnen ons eigen IKC 

Graag mailen naar: arkel@tabijn.nl  

 

Dure decembermaand (herhaalde oproep) 
Voor sommige gezinnen is de decembermaand een extra dure maand en is het moeilijk om 

presentjes voor de kinderen te verzorgen. Zit u in zo’n situatie? In onze bibliotheek op school 

(op de bovenverdieping) staat achterin, onder de tafel, een doos met leesboeken die wij vele 

malen dubbel hebben. Het staat u dan vrij om hierin te ‘snuffelen’ en, indien u het kunt 

gebruiken, hier wat uit mee te nemen. 

 

Computerschermen: 
In de hal staan zeven computerschermen. Deze kunnen voor € 5,- per stuk worden 

meegenomen. Betaling in de directiekamer. 

 

 

 

 

http://www.nationaalschoolontbijt.nl/
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GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

- roze/grijze knuffel 

- Roze beker met naam Layla 

- Roze etuitje 

- Roze hangertje 

- Duplo-autootje 

- Snelbinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


