
  

 
 

13 oktober 2021 
 

AGENDA 
 

  6 oktober   Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Open Podium Kinderboekenweek (digitaal) 

13 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

14 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

15 oktober   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 

25 oktober   In deze week hoofdluiscontrole 

27 oktober   Herfstwandeling kleuters 

27 oktober   Groep 6 naar van Goghmuseum 

  3 november   Techniekochtend groepen 3 en 4  

  5 november   Nationaal schoolontbijt 

  8 november  Start Week van Respect en inloopweek (zie verder in deze       

nieuwsbrief) 

  9 november   Lampionnenmaakdag 

11 november   Sint Maarten 

15 november   Start 10-minutengesprekken 

17 november   Groepen 1 t/m 4 naar het Pietenhuis 

23 november    Gastles Veilig Verkeer Nederland in de groepen 7 en 8 

24 november   Schoenzetten 

26 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

  3 december  ` Sinterklaasviering 

10 december   Groepen 5 t/m 8 Activiteitenmiddag 

23 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.30 vrij i.v.m. de Kerstviering ’s avonds 

23 december   Vanaf 17.00 uur Kerstviering op school 

24 december   Theater Stuiter: voorstelling voor alle groepen 

24 december   Alle groepen school tot 12.30 uur. Daarna Kerstvakantie 

25 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• De groepen gisteren de afsluiting van de Kinderboekenweek hadden? 

• Dit werd afgesloten met het Open Podium voor alle groepen 

• U hiervan heeft kunnen meegenieten door de foto’s en filmpjes op Social Schools 

• We weer heel veel talent op het podium hebben gezien!! 

• Het thema ‘Worden wat je wil’ een geweldig leuk thema is geweest 

• We hebben genoten van zoveel gastlessen van ouders over hun beroep 

• De kinderen veel hebben geleerd over verschillende beroepen 

• Dit resulteerde in politieauto’s, ambulance en brandweerwagen op school 

• Tot piloot, dierenartsen (mét dieren!), dansjuf en docent gebarentaal 

• We alle ouders die een bijdrage hebben geleverd héél erg willen bedanken! 

• Zij mede hebben gezorgd voor een geweldige Kinderboekenweekperiode! 

• Vandaag en morgen roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 zijn (zij zijn dus vrij) 



• Vrijdag een studiedag is voor alle groepen en opvang (het gehele team) 

• Het gehele kindcentrum dan gesloten is 

• Daarna de herfstvakantie zal starten 

• We iedereen graag weer terugzien op maandag 25 oktober! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een peuter is een beetje aan het staren. Juf zegt: “Wakker worden…” De peuter kijkt op en 

zegt: “Ik stond even op pauze!”. 

- Een leerling bij de BSO komt uit de wc en zegt: “Juf, m’n onderbroek is aan het zweten!”.  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

15 oktober Elin, groep 3 

19 oktober Isabella, groep 7 

20 oktober Bowie, groep 3 

21 oktober Elena, groep 6 

24 oktober Yanou, groep 2 

25 oktober Luuk, peutergroep 

25 oktober Norah, groep 5 

25 oktober Benthe, groep 5 

26 oktober Julian, peutergroep 

26 oktober Wes, groep 6 

26 oktober Dimitri, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Liv in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Hoofdluiscontrole start weer na de herfstvakantie 

Na de herfstvakantie starten wij weer met de periodieke luizencontrole: na elke vakantie vindt 

er in alle groepen een luizencontrole plaats. 

Mochten de ‘luizenouders’ neten/luizen aantreffen bij uw kind, dan zullen zij dit telefonisch  

of per brief aan u kenbaar maken. Het is dan fijn dat u eerst uw kind behandelt, alvorens het 

weer naar school of de opvang komt. 

 

Schrijfonderwijs en de ontwikkeling van de fijne motoriek 

Tijdens de laatste teamvergadering hebben we met elkaar gesproken over het schrijfonderwijs 

en de ontwikkeling van de fijne motoriek. We merken dat binnen ons kindcentrum steeds 

meer kinderen problemen ondervinden in de ontwikkeling van de fijne motoriek, met als 

gevolg dat het goed en duidelijk schrijven ook minder goed gaat. De lockdowns en de 

toename van de digitale middelen zijn elementen die het negatief beïnvloeden. 

De komende tijd gaan we onderzoeken hoe we de fijne motoriek nog beter kunnen aanbieden 

en het schrijven van de leerlingen kunnen verbeteren. Zeer waarschijnlijk zullen we ook uw 

hulp als ouder daar goed bij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door het helpen schrijven van de 



juiste schrijfletters en spelletjes spelen die goed zijn voor de ontwikkeling van de fijne 

motoriek. We houden u op de hoogte en wordt dus vervolgd! 

  

CORONAMAATREGELEN 
 

Zoals we al eerder schreven zijn de maatregelen m.b.t. corona in en rond de school behoorlijk 

aangepast. Vandaag zullen ook de ‘welkomstdoeken’ aan de hekken worden verwijderd. 

We vermeldden al dat we hebben gemerkt dat het voor de zelfstandigheid van de kinderen en 

het tijdig starten van de lessen, fijn is als de leerlingen zich in de ochtend bij de leerkrachten 

op het plein voegen en met hen naar binnen gaan. Dit betekent echter níet dat u als ouder niet 

welkom bent in de school! Mocht u bijvoorbeeld iets bij de directie willen vragen of 

doorgeven e.d. dan mag u natuurlijk naar binnen! Peuters mogen sowieso door hun ouders 

binnen worden gebracht en worden opgehaald. 

Indien u een korte mededeling heeft voor de leerkracht, dan kan dat natuurlijk ook op het 

plein of eventueel via de mail. In de ochtend is er echter niet veel tijd om een langer gesprek 

met de leerkracht te starten: zij richten zich dan graag op het welkom heten van de kinderen 

en dergelijke. 

Het plein is ook geen verboden terrein voor ouders. Echter willen we u vragen de pleinen 

samen met ons overzichtelijk te houden voor de kinderen - het is moeilijk om je juf of meester 

te vinden als er heel veel volwassenen op het plein staan. Omdat dit voor opstoppingen bij het 

hek bij de hoofdingang zorgt, zullen de groepen 4 en 5 na de herfstvakantie het hek bij het 

veld met de kabelbaan gaan gebruiken. We hopen dat dit zorgt voor een betere spreiding op 

de stoep en een veiligere verkeersituatie op de Museumweg. 

 

Inloopweken: 

We vinden het heel belangrijk dat u betrokken bent en ook in de klassen kunt komen. Daarom 

organiseren we met regelmaat de ‘inloopweken’: tijdens een inloopweek kunt u op één van de 

dagen samen met uw kind in de klas komen kijken. De deuren gaan in de ochtend wat vroeger 

open en om 8.30 uur starten we dan gewoon met de lessen. 

De eerste inloopweek is tijdens de Week van Respect, de week van 8 november a.s. 
 

VEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL 

Deze week regent het vaker in de ochtend en helaas betekent dat een extra onveilige 

verkeersituatie rondom ons kindcentrum. We zijn ons bewust van het feit dat er weinig 

parkeerplekken rondom het kindcentrum zijn, maar er ontstaan de laatste tijd weer vaak 

gevaarlijke situaties! We willen u vragen om samen met ons te zorgen voor een veiligere 

omgeving voor de kinderen, door: 

• Niet te fietsen op de stoep 

• Niet dubbel te parkeren 

• De in- en uitgangen bij de hekken vrij te houden van fietsen en groepsvorming 

(hanggroepouders      ) 

• Ruimte te houden op de stoep door betere spreiding – groep 4 en 5 zullen na de 

vakantie het grote hek bij het veld gaan gebruiken) 

• Niet te parkeren op het stoepgedeelte bij de garages van onze buren aan de 

Voorburggracht (naast de kleuteringang) 

• De kiss&ride-strook alleen te gebruiken voor korte parkeerstops 

• Zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen 

• Zoveel mogelijk te parkeren bij het winkelcentrum 

• De hekken achter u te sluiten, als u vermoedt dat de meeste kinderen en ouders 

gepasseerd zijn 



 

Tevens zoeken we ouders die samen met ons willen brainstormen over de verkeersveiligheid 

rondom de school en die samen met ons een plan van aanpak willen maken (mogelijkerwijs 

i.s.m. de gemeente). U kunt u opgeven door te mailen naar mozaiek@tabijn.nl  

 

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL 
 

Binnen Social Schools kunt u voor uw kind(eren) aangeven waar u toestemming voor geeft 

voor gebruik van onder andere beeldmateriaal. Van een aantal ouders hebben we begrepen dat 

dit niet gemakkelijk te vinden is op de smartphone. Hoe kunt u dit op de smartphone vinden? 

➢ Open de app van Social Schools  

➢ Ga naar ‘Administratie, de naam van uw kind en ‘Toestemmingen’ 

➢ Geef aan waar u wel/geen (ja/nee) toestemming voor geeft 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u er toch niet uitkomen, dan 

kunt u op maandag en woensdag 

terecht bij juf Rianne.  

mailto:mozaiek@tabijn.nl

