
  

  
 

28 november 2018 
 

AGENDA 
 

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  

  9 januari   Luizencontrole 

14 januari   Voorlichtingsavond groep 8 Jan Arentsz 

15 januari   Gastles groep 8 “Zeebenen in de klas” 

16 januari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

18 januari   Leerlingenraadvergadering 

21 januari   Start toetsweken 

25 januari   Bezoek Clusius-college groep 8  

 

WIST U DAT….. 
 

 Afgelopen vrijdag de techniekochtend plaatsvond 

 We blij waren dat er zoveel vrijwilligers kwamen helpen die dag!!! 

 Er veel verschillende proefjes zijn gedaan 

 De leerlingen van groep 5 en 6 onder andere leerden over ‘statische elektriciteit’ 

 Programmeren en vuurproefjes ook onderdeel waren van de techniekochtend 

 We de vrijwilligers van harte willen bedanken! 

 Maandag jl. een jeugdwerker met de leerlingenraad sprak 

 Zij hebben gesproken over de mogelijkheden op het veld 

 De leerlingen mooie ideeën op papier hebben gezet 

 We benieuwd zijn wat er met het veld mag en kan! 

 De groepen 1 t/m 4 vandaag in het Pietenpakhuis op bezoek zijn 

 De kinderen daar allerlei leuke activiteiten doen 

 Er vanmorgen ook veel kleine pietjes op school verschenen! 

 Meester Joost, juf Renate en juf Helene als managementteam  

vandaag naar een congres zijn 

 In groep 7 meester Dave invalt en in groep 1/2A juf Margriet! 

 De peuters maar geen schoentje voor Sinterklaas hebben  

gezet 

 Ze anders namelijk op sokken naar huis moesten! 

 Ze daarom een mooie tekening voor Sinterklaas hebben  

gemaakt 

 Deze hebben opgestuurd 

 Ze nu vast ook allemaal een cadeautje krijgen! 
                                                                                                                     De tekening moet in de brievenbus 

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


 

KINDERPRAAT 
  

- Juf Deborah krijgt op het schoolplein een omhelzing van een leerling van groep 3, die 

achter haar staat. Juf heeft door wie het is en noemt de naam. Op de vraag van de leerling 

hoe juf dat nou kan weten, zegt juf: “Tja, ik heb ogen in mijn rug!” Waarop de leerling 

zegt: “ja, maar geen gaatjes in je jas, dus dat kan niet!” 

- Kleuter tegen juf: “Juf, mag ik dit op je kantoor leggen?” (bureau) 

- Leerling: “Juf, als we oneven aantal lootjes hebben, dan blijft er toch één kind over? “ 

- De toilet bij groep 3 en 4 is na een verstopping gerepareerd. Leerling: “juf, de wc is weer 

beter hoor!” 

- Op de peutergroep hebben we het over het Sinterklaasjournaal. Peuter: “Ik heb dat ook op 

tv, met Dikkertje Blok!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

29 november Mijke, groep 8 

30 november Maarten, groep 5 

1 december Jan, groep 8 

4 december Sem, groep 6 

5 december Sinterklaas 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Tias in groep 1A. 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons in de onderwijsgroepen van het Mozaïek! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Mediamasters: 

Groep 8 is begonnen met Mediamasters. Er zijn ook opdrachten die thuis, soms met de 

ouders, gemaakt kunnen worden.  

MediaMasters biedt scholen een laagdrempelige manier om kennis te laten maken met 

mediawijsheid in de klas. Kinderen worden spelenderwijs bewust van het eigen online gedrag 

en moeten bewijzen hoe mediawijs ze zijn. MediaMasters heeft tot doel alle leerlingen in een 

basisniveau mediawijsheid mee te geven. Tijdens uitdagende opdrachten moeten kinderen 

overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij het eigen 

mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer! 

 

Op tijd op school: 
Het is al eerder aangekaart in de nieuwsbrief, maar helaas wil het nog niet in alle klassen 

goedgaan: iedere ochtend willen wij graag om 8.30 uur starten met de les. 

Echter, het gebeurt met regelmaat dat er na half negen nog ouders in de klassen blijven staan 

praten, of dat er nog uitgebreid gedag gezegd wordt terwijl het al ruim na 08.30 is. 



Hoewel ‘het zwaailicht van juf Ank’ een geweldige uitvinding is, willen wij het graag op een 

andere manier aanpakken en u via deze weg nogmaals vragen om op tijd het lokaal te 

verlaten. Ook namens de kinderen: 

alvast bedankt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaasviering: 

Volgende week woensdag is het zover! Sinterklaas komt op school! We zijn al druk bezig 

met alle voorbereidingen: versieren, liedjes oefenen, toneelstukjes en dansjes…wat is het 

toch een spannende tijd! 

Woensdagochtend 5 december worden de kinderen eerst in de klassen verzameld; ze 

mogen hun jassen aanhouden. De groep gaat dan met elkaar naar buiten waar ze zich op de 

aangewezen plek verzamelen, in afwachting van de komst van de goedheiligman. 

Zodra de Sint is aangekomen, gaan we met elkaar naar de zaal, om daar de Sint en zijn 

Pieten welkom te heten en natuurlijk een welkomstlied voor hen te zingen! Daarna gaat de 

Sint eerst heel even naar de peuters en vervolgens zal hij alle groepen met een bezoekje 

verblijden. De kinderen zijn gewoon om 12.15 uur vrij. 

>>> de kinderen van de groepen 5 t/m 8 brengen hun surprise op dinsdag 4 december op 

school. Zij hebben hier al een schrijven over ontvangen. 

 

Dag na Sinterklaas:  

Op donderdag 6 december is er vanaf 8.30-9.00 uur inloop: de school begint wel om 8.30 

uur, maar de kinderen mogen rustig beginnen. Iedereen mag een Sintcadeautje meenemen 

om te laten zien en elkaar in de klassen bezoeken. Neem geen dure/waardevolle cadeaus 

mee, want we zijn niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging. 

 

Kerstviering: 

Om alvast te noteren: donderdagavond 20 december vieren we met elkaar Kerst, dit jaar in 

de school. Om het jaar vieren wij Kerst in één van de kerken (zodat ook ouders, verzorgers 

en belangstellende kunnen deelnemen) en het andere jaar vieren wij Kerst met de kinderen 

in de zaal, gevolgd door een kerstdiner in de klas.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond 

bij de viering worden verwacht. Verdere informatie volgt. 
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SCHOENMAATJES 
Afgelopen vrijdag hebben Michael (vader van Ybe) en Ybe alle 

schoenendozen naar Haarlem gebracht. De auto was tot aan de nok aan toe 

gevuld! 

Onder toezicht en hulp van Ybe zijn alle schoenendozen in een zeer grote 

doos gezet, van maar liefst 1 kuub. 

De meneer die de dozen ontving doet al 16 jaar lang mee aan het 

schoenendozen project van Edukans. Hij gaat ook elk jaar mee om de 

schoenendozen uit te delen aan schoolklassen (soms tot wel 100 kinderen 

in 1 klas met alle leeftijden door elkaar) en kon daar dus mooi iets over 

vertellen. Michael en Ybe, heel erg bedankt voor het wegbrengen van de 

dozen!!! 

En alle kinderen nogmaals dank, 

namens jullie leeftijdgenootjes in 

de arme landen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint(versiering) eruit .... Kerst erin 
 

 

Het lijkt nog ver weg, zo midden in de Sinterklaastijd, maar na 

5 december staat Kerst alweer voor de deur. 

We toveren de school met z'n allen om in een gezellige  

kerstsfeer en kunnen uw hulp daarbij heel goed gebruiken. 

 

Dit doen we op vrijdag 7 december om 8.30 uur  

in de grote zaal.  

 

Voor koffie/chocolademelk en kerstkransjes wordt gezorgd. 

 

Noteert u ook alvast vrijdag 21 december om 8.30 uur in uw  

agenda. Dan worden de kerstspullen weer opgeruimd en vele handen ............. 

 

Aanmelden kan via de mail estherpronk@hotmail.com  

 

Namens de oudercommissie alvast heel hartelijk dank 

 

 

 

 

 

mailto:estherpronk@hotmail.com

