
  

8 januari 2020  
 

AGENDA 
   

  8 januari Hoofdluiscontrole 

20 januari Start toetsweken 

24 januari Groep 8 Engelse les door Tweetalig Onderwijs W. Blaeu (o.v.) 

24 januari Groep 8 op bezoek bij het Clusiuscollege in Heerhugowaard 

  3 februari Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

  4 februari Start project 

  4 februari Start adviesgesprekken groep 8 

  7 februari Leerlingenraadvergadering 

11 februari Groep 8 proef-eindtoets 

12 februari Rapporten mee 

14 februari Studiedag voor gehele kindcentrum, alle onderwijs- en 

opvanggroepen vrij, er is geen (peuter)opvang 
  17 t/m 21 februari  Voorjaarsvakantie 

  24 februari   Aanvang 10-minutengesprekken 

    3 maart   Afsluiting project 

    4 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

    6 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

     

WIST U DAT….. 
 

 We iedereen allereerst nog een heel gelukkig nieuwjaar willen wensen! 

 We voor de kerstvakantie met alle onderwijsgroepen, ouders, verzorgers en andere 

belangstellenden een fijne Kerstviering in de kerk hebben gehad  

 Vrijdagochtend voor de vakantie de groepen hebben genóten van een voorstelling van 

Theater Stuiter 

 De voorstelling een bewerking was van Shakespeares Midzomernachtsdroom 

 Er ook een actieve rol voor de kinderen en juffen en meesters was 

 Er zo mooie talenten naar boven kwamen drijven! 

 Dezelfde vrijdagochtend de versiering weer is opgeruimd door de oudercommissie en extra 

‘hulpouders’ 

 We ongelofelijk blij zijn dat er altijd een groep ouders/verzorgers is die zich zo inzet voor 

de school! 

 We jullie hartelijk willen bedanken!  

 We van de kinderen mooie verhalen hebben gehoord over de kerstvakantie  

 De juffen en meesters ook lekker hebben kunnen uitrusten 

 We ook blij zijn dat er weinig tot geen schade was van oud en nieuw 

 Voedselhulp Langedijk heel blij is met alle producten die zijn ingeleverd 

 We wensen dat alle kinderen en alle ouders/verzorgers een fijn 2020 zullen hebben! 

 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Terwijl haar moeder met juf Helene aan het praten is, bekijkt een kleuter haar handen en 

komt erachter dat ze twee verschillende handen heeft! Inderdaad, een linker en een rechter. 

- In groep 3 praten ze over namen. Eén leerling: “ik heb een Franse naam!” Andere leerling: 

“Ik heb een Engelse naam!” Derde leerling: “Ik heb gewoon een mensen-naam!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

8 januari Nox, peutergroep 

8 januari Jonah, groep 1 

8 januari Simeon, groep 3 

9 januari Liene, peutergroep 

9 januari Cas, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Sanne in de peutergroep 

Tess in de peutergroep 

Bregje in de peutergroep 

Saar in groep C 

Lennon in groep B 

Noah in groep C 

Nox in groep A 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Verhuizing 

Helaas gaat Esther uit gr.1/2 A (terug)verhuizen naar Haarlem en zal zij deze week afscheid 

nemen van haar klasgenootjes en de juffen en meesters op school. We vinden het jammer dat 

je weggaat Esther, maar wensen je heel veel plezier op je nieuwe school en we hopen dat je 

nog eens bij ons op bezoek komt!  

 

Opbrengst bag2school 

 

Er is een mooi bedrag ingezameld met 

Bag2School: € 181,50!  

Voor ons nieuwe schoolplein!  

Iedereen bedankt voor de bijdrage! 

 

 

 

 

 



OPVANG IN EIGEN BEHEER! 
 

Zoals u heeft gelezen of heeft gemerkt, is de opvang (peuteropvang, BSO en VSO) bij ons 

sinds 1 januari jl. in eigen beheer. Op donderdag 2 januari 2020 was het aan juf Cora en juf 

Lisa met de (vakantie)BSO om de eerste ‘shift’ te draaien! Gefeliciteerd! 

We zijn heel blij dat we hebben kunnen starten. Helaas gaf het administratiesysteem achter de 

schermen wat problemen met het versturen en samenstellen van de contracten en zijn nog niet 

alle kinderziektes verholpen, maar we hopen dat het snel als een geoliede machine werkt! 

Het wachten is nu nog op de medewerker van de gemeente voor het verstrekken van het LRK-

nummer: zodra dit binnen is kan de vlag in top! 

Op het moment dat het LRK-nummer beschikbaar is, wordt dit direct gecommuniceerd met de 

ouders. 

 

Door de vele inschrijvingen hebben we het aanbod kunnen uitbreiden. Hieronder vindt u een 

overzicht van het aanbod vanaf 1 januari 2020 én waar er nog plek is: 

 

Peuteropvang 2-4 jaar 

Maandagochtend 08.30 – 11.45 uur Nog plek beschikbaar 

Dinsdagochtend 08.30 – 11.45 uur Nog plek beschikbaar 

Woensdagochtend 08.30 – 11.45 uur Wachtlijst  

Donderdagochtend 08.30 – 11.45 uur Nog plek beschikbaar 

Vrijdagochtend  08.30 – 11.45 uur Wachtlijst  

 

VSO (Voorschoolse Opvang) 

Maandagochtend 07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

Dinsdagochtend 07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

Woensdagochtend 07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

Donderdagochtend 07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

Vrijdagochtend  07.00 – 08.30 uur Nog plek beschikbaar 

* kinderen die vóór 7.30 worden gebracht kunnen eventueel ontbijten bij de VSO. 

 

BSO (Buitenschoolse Opvang) 4 tot 7 jaar  

Maandagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog plek beschikbaar 

Dinsdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog (beperkt) plek 

beschikbaar 

Woensdagmiddag * * 

Donderdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog (beperkt) plek 

beschikbaar 

Vrijdagmiddag 12.15 – 18.30 uur Nog plek beschikbaar 

* Op moment van schrijven zijn er nog te weinig aanmeldingen voor de BSO op de 

woensdagmiddag en kunnen wij deze nu nog niet starten. 

 

BSO (Buitenschoolse Opvang) 4 tot 7 jaar  

Maandagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog plek beschikbaar 

Dinsdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog (beperkt) plek 

beschikbaar 

Woensdagmiddag * * 

Donderdagmiddag 14.30 – 18.30 uur Nog (beperkt) plek 

beschikbaar 

Vrijdagmiddag 12.15 – 18.30 uur Nog plek beschikbaar 

* Op moment van schrijven zijn er nog te weinig aanmeldingen voor de BSO op de 

woensdagmiddag en kunnen wij deze nu nog niet starten. 



Mocht u uw kind willen inschrijven voor de peuteropvang, VSO of BSO, dan kunt u een 

inschrijfformulier downloaden via de website: 
                        https://mozaiek.tabijn.nl/praktische-organisatie/opvang/   

 

 

 

LEERPLANGROEP 
 

Soms is het voor een kind lastig om zijn of haar huiswerk thuis te maken en/of te leren voor 

een toets. Soms is het voor een kind lastig om het huiswerk te plannen. Wij vinden het 

belangrijk dat kinderen goed voorbereid naar het V.O. gaan en dat kinderen hun huiswerk op 

een goede manier kunnen plannen. Natuurlijk wordt hier in de klas aandacht aan besteed, 

maar soms kan een kind extra hulp en begeleiding gebruiken. 

Daarom bieden wij in ons kindcentrum de Leerplangroep aan, voor de leerlingen van de 

groepen 6, 7 en 8. Kinderen leren hier zich voor te bereiden op de werkwijze op het V.O. en 

het biedt ze de gelegenheid om het van school verkregen huiswerk te maken. De 

Leerplangroep wordt een aantal periodes per jaar aangeboden: iedere periode bestaat uit tien 

bijeenkomsten. 

Doelen zijn onder andere: 

- voorbereiden V.O.: de leerlingen leren zich voor te bereiden op het V.O.  

Zij kunnen na de begeleiding hun eigen huiswerk plannen, organiseren en adequaat 

uitvoeren. Bij obstakels kunnen zij probleemoplossend te werk gaan om hun huiswerk-

taak goed te kunnen volbrengen. Het Leren-Leren is hierbij belangrijk. 

- Extra uitleg/ondersteuning: de leerlingen kunnen aangeven wat zij verder nodig hebben 

om hun huiswerk te kunnen maken. Als er naast het opgegeven huiswerk individueel 

werk is opgegeven, dan zal dit ook worden meegenomen. 

 

De Leerplangroep vindt plaats op woensdagmiddag. 

Om 12.15 uur verzamelen de kinderen zich in het lokaal: 

12:20 Presentie/Pauze (onder begeleiding even buitenspelen) 

12:40 Lunch 

13:00 Start 

14:00 Einde begeleiding: de leerlingen worden weer bij de ingang van de school gebracht. 

 

U kunt uw kind opgeven via mozaiek@tabijn.nl . Inschrijving is op volgorde van aanmelding 

(maximaal 10 kinderen), doch uiterlijk vrijdag 10 januari a.s.  

Kosten bedragen € 70,00 per periode (een periode bestaat uit 10 keer). Deze prijs is 

vergelijkbaar met de kinderopvang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droomfeest! 

https://mozaiek.tabijn.nl/praktische-organisatie/opvang/
mailto:mozaiek@tabijn.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 
 
 
 

 

 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 

 
 

De toppers van de week zijn: 
Nu voor het ‘échie’ bij ons! 

Juf Cora, juf Kasja, juf Anna, juf 
Demi, juf Annemiek, juf Lisa 

   Toppers van de week: 
onze pedagogisch 

medewerkers van de 
opvang! 

 



 
Lacom ’91 Scholenhandbal toernooi 2020 

  
Met maar liefst 35 teams was het scholenhandbal toernooi vorig jaar een geweldig succes! 
Alle basisscholen van de gemeente Langedijk deden mee en meer dan 250 kinderen maakten er een 
prachtige happening van. Dit jaar organiseert handbalvereniging voor de 29e keer het 
Scholenhandbal toernooi. 
Traditioneel wordt het toernooi gehouden op Paaszaterdag. 
Op Paaszaterdag wordt er niet gevoetbald, dus kan iedereen kan mee doen! 
  

Dit jaar wordt het Scholenhandbal toernooi georganiseerd op (Paas)zaterdag 11 april 
  
In de ochtend beginnen de groepen 3 en 4 als eerste. We starten met een korte training (1 uur). Er 
wordt veel geoefend met de bal en de eenvoudige regels worden uitgelegd. De training wordt 
gegeven door ervaren handbal specialisten. Zij zorgen ervoor dat iedereen lekker mee kan doen. 
Na de training worden er wedstrijdjes gespeeld.  
  
Hierna komen de groepen 5 en 6 aan de beurt. 
Voor de groepen 5 en 6 is er geen training op de dag zelf. Dit is gedaan zodat er meer tijd over blijft 
voor de wedstrijden.  
Lacom ’91 organiseert wel voorafgaande aan het toernooi, net als de afgelopen jaren,  een zgn.  
‘open’ training.  
Teams van de scholen kunnen hieraan deelnemen voor een goede voorbereiding op het toernooi.  
Datum van deze training volgt binnenkort. 
  
Groepen 3 en 4, en de groepen 5 en 6, spelen op een klein veld. Dit maakt het spel vele malen leuker 
en dynamischer voor kinderen van deze leeftijd.  
De teams bestaan uit minimaal 5 (4 spelers en 1 keeper) en maximaal 7 kinderen 
  
’s Middags wordt er gespeeld om een plek voor het Noord Holland Noord kampioenschap door de 
groepen 7 en 8. Hier bestaat een team uit minimaal 7 (6 spelers en 1 keeper) kinderen. 
  
Wil je mee doen? 
Zorg ervoor dat je een team hebt samengesteld van: 

-  minimaal 5 en maximaal 7 spelers voor de groepen 3, 4, 5 en 6 én dat jullie team een trainer 
en coach heeft (kan dezelfde persoon zijn) 

- Minimaal 7 spelers voor de groepen 7 en 8 én dat jullie team een trainer en coach heeft (kan 
dezelfde persoon zijn) 

En geef je dan op bij juf Alie of juf Rianne, voor 14 februari a.s. 
  
Via deze link meer info over de speelwijze en spelregels van de F-jeugd (groep 3 t/m 6) 
en de D-jeugd (groep 7 en 8) 
https://www.handbal.nl/jeugdhandbal/  
  
  

Handbal vereniging Lacom  ’91: Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier! 

 

 

https://www.handbal.nl/jeugdhandbal/

