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Nieuwsbrief 1 schooljaar 2019-2020
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Belangrijke data
Augustus:
 26 aug

Eerste schooldag

September:
 2 sept
 4 sept
 6 sept
 25 sept

Informatieavond groep 8
Informatieavond groep 1 t/m 7
Jubileum juf Hanneke: 25 jaar in het onderwijs
Start Kinderpostzegelactie (gr.7)

Even bijpraten
De vakantie zit er op! Wij hopen dat iedereen heerlijk uitgerust is en weer vol energie
kan beginnen. Wij hebben er weer zin in!
In deze nieuwsbrief staan alvast belangrijke data voor de eerste paar weken.
Binnenkort ontvangt u per mail de Activiteitenkalender voor dit hele schooljaar.
De schoolgids 2019-2020 vindt u in de bijlage en is ook op de website te vinden:
www.cbs-hetmozaiek.nl
Welkom!
We mogen aan het begin van dit schooljaar een heleboel nieuwe leerlingen welkom
heten:
Groep 1: Thomas, Novalie, Mark, Jaylinn, Espen, Raoul, Lesley en Mitch
Groep 4: Hefziba
Groep 6: Keano, Quincy, Ishai en Max
Groep 7: Yair
Groep 8: Nova en Mika
Iedereen van harte welkom op Het Mozaïek. Wij wensen jullie een fijne tijd toe!
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Gymdagen 2019-2020
Groep 3:
donderdag
Groep 4:
vrijdag
Groep 5:
vrijdag
Groep 6/7a: donderdag
vrijdag
Groep 7b/8: donderdag
vrijdag

(laatste uur)
(eerste uur, om de week)
(eerste uur)
(eerste uur, om de week)

Groep 3/4/5 gaat lopend naar gym.
Groep 6/7/8 gaat op de fiets naar gym.
Op donderdagmorgen en op vrijdagmorgen (om de week) mag groep 7b/8
rechtstreeks vanuit huis naar De Spont gaan. Dit geldt ook voor groep 6/7a wanneer
zij (om de week op vrijdag) het eerste uur gym hebben.
Groep 6/7a mag op donderdag na gym rechtstreeks naar huis, mits u als ouder
daarvoor toestemming geeft bij de leerkracht(en).
Op vrijdag hebben de betreffende groepen gym van onze vakleerkracht Rianne van
Loon.
Let op: vrijdag 6 september vervallen de gymlessen vanweg het jubileumfeest van juf
Hanneke.
Lunchen op school
Denkt u er weer aan dat u uw kind(eren) een theedoek mee geeft voor de lunch?
Deze gebruiken we als placemat op de tafel, zodat de tafel schoon blijft. Na het eten
wordt de theedoek opgevouwen en weer in de tas gedaan. We voorkomen op deze
manier ook, dat er veel kruimels op de grond vallen.
Misschien is het handig om broodtrommels en bekers te voorzien van naam?
Slofjes
In de klassen (groep 3 t/m 8) lopen de kinderen op sokken of op meegenomen sloffen.
Wilt u de slofjes weer mee geven? In de garderoberuimtes zijn planken, waar de
schoenen netjes óp of onder gezet kunnen worden.
Informatieavond
Woensdag 4 september is de informatieavond gepland voor groep 1 t/m 7. U kunt als
ouders twee groepen bezoeken, waarbij u informatie krijgt over wat er dit schooljaar
allemaal in de betreffende groepen aan bod zal komen. U ontvangt hiervoor
volgende week een aparte uitnodiging. Let op: De ouders van groep 8 worden op
maandag 2 september verwacht!
Afspraken aangaande parkeren rondom IKC Acaciahof
Wij willen de afspraken over het parkeren e.d. weer even opnieuw onder uw
aandacht brengen! U ontvangt in de bijlage (nogmaals) een folder over het
verkeersplan.
Alvast een reminder: het is niet toegestaan om in de Acaciahage te parkeren! Deze
parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld voor leerkrachten en bewoners!
Tenslotte: Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Heeft u vragen of
opmerkingen? Laat het ons dan weten.

