
  

  
 

8 mei 2019 
 

AGENDA 
 

  8 mei    Hoofdluiscontrole  

  8 mei    Groep 7 eerste gastles “Oorlog in mijn buurt”  

  8 mei    Schoolzwemkampioenschappen  

  9 mei    Groep 7 tweede gastles “Oorlog in mijn buurt” 

12 mei    Moederdag 

13 mei    Groep 8 bezoekt HVC 

14 mei    Groep 5 workshop Simba in de bibliotheek 

14 mei    Groep 7 derde gastles “Oorlog in mijn buurt”  

16 mei    Groep 7 praktisch verkeersexamen  

17 mei    Groepen 7 en 8 Cultuur primair 

17 mei    Groep 6 Duurzame Lunch 

21 mei    Groepen 6 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groep 8 verkeersles “School-thuisroute” 

22 mei    Groep 4 Cultuur primair 

23 mei    Groepen 1, 2 en 5 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 

29 mei    Buitenspeelbus NME 

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 

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 

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 

 

 

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


WIST U DAT….. 
 

 We een lange, in het begin warme, meivakantie hebben gehad 

 De zaterdag voor Eerste Paasdag het handbaltoernooi plaatsvond 

 Onze school het goed heeft gedaan en erg sportief heeft gespeeld! 

 We de hulpouders/trainers/coaches willen bedanken voor hun inzet! 

 De onderbouwgroepen en peuters op Koningsdag op de Mozaïekkar zaten 

 Deze prachtig versierd en beschilderd was 

 De kinderen zichzelf er allemaal als held op hadden getekend  

 Ze ook als helden op de kar zaten 

 Het een heerlijke en vrolijke koningsdagoptocht was! 

 Groep 8 de Dia-eindtoets heeft gemaakt  

 Ze goed hun best hebben gedaan 

 Groep 8 aan het einde van de toetsing in polonaise door het gebouw ging 

 Zij een lied zongen over de toets die voorbij was! 

 De woensdagmiddag voor de vakantie het jongensvoetbaltoernooi plaatsvond 

 De jongens heel dapper hebben gestreden 

 Zij als 3e van de poule zijn geëindigd 

 De donderdag voor de vakantie wij met elkaar een fijne Paasviering hebben gehad 

 Het mooie Paasverhaal is verteld en we ook mooie paasliedjes hebben gezongen met elkaar 

 In de vakantie 2 leerlingen van groep 8, Thijm en Tjeerd, hebben geholpen bij de 4 mei-

herdenking  

 Het monument nu door alle scholen samen is geadopteerd 

 De scholen wisselend een bijdrage leveren tijdens de bijeenkomst vooraf aan de 

herdenking 

 Leerlingen van alle scholen in Langedijk helpen bij de kranslegging en het leggen van 

rozen 

 Het een hele mooie herdenking was 

 Groep 7 en 8 gisteren de verkeersles ‘Split the Risk’ hebben gehad 

 Zij hebben geleerd over risicovol gedrag in het verkeer (zoals appen op de fiets) 

 Er veel kinderen momenteel de waterpokken hebben 

 We hen allemaal veel beterschap wensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Bij de paaslunch had een kleuter “gevluchte hagels”. Hij mocht ze ook zelf op zijn brood 

doen! 

- Bij de BSO staat een cd aan. Een kleuter zingt mee, maar zit nogal te brommen, waarop 

een andere kleuter zegt: “Wat praat je oud!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

8 mei Liam, groep 1 

8 mei Mila, groep 6 

11 mei Jasper, groep 3 

12 mei Sofie, groep 3 

12 mei Maria, groep 3 

13 mei Siena, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 



 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Raúl in groep 1 

Sam in de peutergroep 

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

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
- Opbrengst sponsorloop 

Bij de facebookactie is een prachtig eindbedrag van € 2.479,00 bereikt voor ons 

schoolplein! En cash is er € 458,35 binnengekomen, dus dat brengt ons op een eindbedrag 

van bijna € 3.000,00! Geweldig! 

Iedereen ontzettend bedankt voor de inzet en donaties!!!! 

 

- 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 wandelvierdaagse 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE HELDEN VAN DE WEEK ZIJN  

Tjeerd  

en Thijm  

Voor hun hulp bij de kranslegging op 4 mei Helden van de 

week: 

Tjeerd en Thijm 

 

 


