
  

 
 

16 september 2020 
 

AGENDA 
 

16 t/m 18 september  Groep 8 schoolkamp 

21 september   Groep 7 bibliotheekbezoek 

22 september   Groep 8 praktisch verkeersexamen  

23 september   Groep 7 Kinderpostzegels 

28 september   Groep 8 bibliotheekbezoek  

30 september   Start Kinderboekenweek 

  1 oktober   ANWB Streetwise alle onderwijsgroepen 

  7 oktober   Groep 8 ontbijt bij de burgemeester  

  8 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek 

  9 oktober   Studiedag, hele Mozaïek vrij  > opvang is ook gesloten 

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

20 oktober   Televisieopnames o.v., info volgt 

21 oktober   Hoofdluiscontrole (onder voorbehoud) 

28 oktober   Herfstwandeling kleutergroepen  

  4 november   Groepen 3 en 4 techniekochtend 

  6 november   Nationaal Schoolontbijt 

  7 november   Robotwedstrijd Tabijn (onder voorbehoud) 

  9 november   Start Week van Respect 

10 november   Lampionnenmaakochtend 

11 november   Sint Maarten 

16 november   Start 10-minutengesprekken 

20 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 7 gisteren voorlichting van bureau HALT heeft gehad 

• Ze leerden over jeugdcriminaliteit en de gevolgen daarvan 

• We hopen dat de docenten van bureau Halt de kinderen niet in een andere positie weer 

zullen ontmoeten 

• Het fijn is dat deze gastlessen aangeboden worden! 

• Groep 8 vandaag op kamp is gegaan! 

• Alle kinderen de triage doorstonden en mee mochten 

• We hen natuurlijk een geweldige drie dagen wensen op Texel 

• Ze boffen met dit prachtige weer 

• Er gelukkig nu korte broeken waren i.p.v. de regenpakken vorig jaar 

• Groep 8’ers echter het motto: “weer of geen weer, het is altijd kampweer” altijd weten te 

waarderen ;-) 

• Meester Joost, juf Lydia en juf Renate van de leerkrachten mee op kamp zijn 

• Vandaag in groep 7 meester Rik is en morgen daar juf Hester is 

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


• We hen veel plezier wensen met groep 7! 

• Vandaag in groep 1/2 B juf Linda is 

• We heel blij zijn dat we in deze tijd nog invallers kunnen boeken via de flexpool van 

Tabijn 

• We gisteren en vandaag geen zgn. ‘clusters’ hebben in de groepen 

• We wel denken dat het prachtige weer hierbij heeft geholpen ;-) 

• We hopen dat de ‘lopende neuzen’ nog even wegblijven! 
   

KINDERPRAAT 
 

- Een meisje op de BSO doet handschoenen aan en een mondkapje voor en zegt: “Ik wil 

geen corona van die crisis”. 

- Leerling: “Juf, ik maak een achtbaan!” Juf: “Ben je wel eens in een achtbaan geweest?” 

Leerling: “Nee, dat doe ik als ik acht ben.” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

16 september Clarissa, groep 6 

17 september Aliza, groep 2 

17 september Noah, groep 2 

17 september Emma-Louise, groep 2 

17 september Niels, groep 8 

18 september Katoo, groep 2  

19 september Sebastiaan, groep 5 

21 september Lynn, peutergroep 

22 september Kristian, groep 2 

22 september Demi, groep 3 

22 september Emalyn, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Plaats bij de opvang: 

Bij de peuteropvang is er weer plaats op de maandag, dinsdag en donderdag, en beperkt 

plaats op de woensdag en vrijdag. Zegt het voort!!! 

Op de BSO is er nog plaats op de maandag, woensdag en vrijdag, en beperkt plaats op de 

dinsdag en donderdag. 

Mocht u opvang bij de VSO nodig hebben, dan graag contact opnemen. 

 

- Pianoles: 

Zoals we al eerder meldden, is het mogelijk om bij ons op het Kindcentrum op de 

maandagmiddag pianoles te volgen, tegen een speciaal tarief. Het is een les van een half 

uur, voor de individuele leerling. 

Voor kinderen die op de maandag bij de BSO zitten kost het € 55,00 per maand, voor de 

kinderen die niet bij de BSO zitten is het € 60,00 per maand. 

Opgave kan door te mailen naar: mozaïek@tabijn.nl . Wij sturen de mail dan door naar de 

pianoles-juf. 

 

 

mailto:mozaïek@tabijn.nl


GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

Gevonden, in de directiekamer op te halen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEEL PLEZIER GROEP 8! 


