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Nieuwsbrief 2 schooljaar 2019-2020
Verjaardagskalender:
zondag
15
Jaylee (gr5)

maandag
16

dinsdag
17

22
Annemarie
(gr8)
29
Aart (gr7)

23

30
Isa (gr5)

24
Lieke (gr8)
Leidy (adm)
1

6

7

Belangrijke data
September:
 25 sept
 26 sept
Oktober:
 3 okt
 7 okt
 8 okt
 10 okt
 16 okt
 16 okt
 21 t/m 25

8
Pim (gr7)
Jacey-Lynn
(gr5)

woensdag
18
Novalie (gr1)
Juf Riëtte
25
Reinard (gr7)
Jolente (gr7)
2
Mika (gr8)

donderdag
19
Thomas (gr6)

vrijdag
20

zaterdag
21

26

27

28

3
Evelien (gr7)

4

5

9
Senn (gr4)
Juf Daniëlle

10

11
Britt (gr6)

12

Start Kinderpostzegelactie (gr.7)
Opening Oktobermaand Kindermaand:
Burgemeester De Jonge komt voorlezen in groep 5 t/m 8
Start Kinderboekenweek (thema: Reis mee → vervoer)
Fietsenkeuring gr 5 t/m 8
Groep 3/4/5: Voorstelling Geert Teis
Afsluiting Kinderboekenweek & Sponsorloop
Inkijkje in groep 6
Ubbo Xperience (gr. 7 + 8) (info volgt)
Herfstvakantie

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
De kop is er weer af! We zijn allemaal met frisse moed en goede zin begonnen.
De informatieavond is geweest en hier heeft u gehoord wat uw kind allemaal te
wachten staat in het nieuwe schooljaar en welke routines en afspraken in de
verschillende groepen gelden. In de pauze hebben de aanwezige ouders beter
kennis kunnen maken met de verschillende leerkrachten. De leerkrachten hadden
allemaal een doos gevuld met spulletjes die bij hen passen. En tja… welke doos
hoorde nu bij welke leerkracht? De ouders kwamen hier toch aardig goed uit.
We hebben ook een naar bericht ontvangen, zo vlak na de vakantie. Onze
bovenschools directeur, de heer Meeme Wever, is ernstig ziek. Er is leverkanker bij
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hem geconstateerd. Hij verwacht binnenkort een oproep van het UMCG voor nader
onderzoek en informatie over een eventueel behandelplan. Wij leven met hem en
zijn familie mee. We hopen dat er nog mogelijkheden voor behandeling en
genezing zijn. De heer Wever gaat m.i.v. 1 januari 2020 met pensioen. We hopen
van harte dat hij hier nog van mag gaan genieten.
Juf Sanne heeft vanaf deze week vier weken onbetaald verlof genomen. Zij maakt
een rondreis door de Verenigde Staten van Amerika. Zij wordt vervangen door
meester Mark Leffers. Meester Mark, welkom en wij wensen jou een fijne tijd bij ons
op school! En uiteraard zijn we straks zeer benieuwd naar de verhalen van juf Sanne!
Tot slot: denkt u aan het spaarpotje voor Elias, ons sponsorkind van Compassion?
Ook dit jaar gaan we hem en zijn familie in Tanzania weer helpen om een beter
bestaan op te bouwen, om naar school te kunnen gaan en om goede
voorzieningen voor hem en zijn omgeving te kunnen realiseren. Spaar dus mee! In
iedere groep staat een spaarpot voor hem klaar.
Lunchen op school
Nog niet alle kinderen hebben een theedoek mee naar school 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. Wilt u daarom alstublieft
een theedoek meegeven?
Jubileum juf Hanneke
Wat was het een feest afgelopen vrijdag! Juf Hanneke vierde dat ze 25 jaar in het
onderwijs zit en al die jaren heeft ze les gegeven op De Ark/Het Mozaïek! Een mooie
prestatie! Onze school stroomde vol met grote en kleine cirsusartiesten. Juf Hanneke
werd door juf Antje van huis gehaald in een mooie Eend en ze werd door alle
kinderen welkom geheten en toegezongen. De medewerkers van Circus-op-school,
Roos en Salim, verrasten ons met een kleine voorstelling in het speellokaal en
natuurlijk mochten juffen en leerlingen hier af en toe bij helpen. Juf Hanneke werd
nogmaals toegezongen en ze kreeg van alle kinderen van school een hele grote
tapasplank met schaaltjes en uiteraard een mooie bos bloemen. Op de tapasplank
hadden alle kinderen van school hun naam gezet. Daarna werd er in alle groepen
flink geoefend voor de voorstelling die ’s middags voor juf Hanneke en alle ouders
werd opgevoerd in De Spont. Wat was het een mooi circus, zeg! Er kwamen wilde
dieren, balanceerders, jongleurs en nog vele andere artiesten voorbij. Wat leuk om
te zien hoe je in zo’n korte tijd zoiets moois neer kunt zetten.
Aan het eind van de dag gingen alle kinderen moe en
voldaan naar huis. En juf Hanneke? Zij heeft genoten! Leuke
foto’s kunt u vinden op onze website www.cbs-hetmozaiek.nl
Bedankje juf Hanneke
En inderdaad wat heb ik genoten!
Wat hebben we een talenten binnen het Mozaïek!
Bedankt voor deze onvergetelijke dag!!!
Stagiaires
Ook dit schooljaar mogen we weer vele stagiaires welkom heten. Meester Jarko,
meester Julian, meeser Tom en juf Mirjam zijn stagiaires onderwijsassistent. Zij zijn

Acaciahage 17
9501 WD Stadskanaal
0599 – 614 924
hetmozaiek@sgperspectief.nl

inmiddels begonnen in de groepen 3, 4 en 6. Binnenkort gaat ook juf Mariska als
pabo-stagiaire bij ons aan de slag. Het eerste half jaar loopt zij stage in groep 8, het
tweede half jaar is zij de LIO-stagiaire in groep 7.
In oktober zullen nog twee eerstejaars stagiaires van de pabo (alleen op dinsdag)
aanwezig zijn.
Wij worden dit schooljaar een opleidingsschool voor pabo-studenten. Vier
leerkrachten (juf Leonie, juf Sanne, juf Annemiek en meester Jeroen) zullen hiervoor
een mentorencursus gaan volgen. Wij vinden het belangrijk dat studenten weer voor
het onderwijs kiezen en hierin goed begeleid worden om zodoende toekomstige
collega’s van ons te kunnen worden. Op deze manier proberen we, net als
meerdere scholen binnen onze vereniging, onze verantwoordelijkheid te nemen
t.a.v. het lerarentekort in Nederland.
Kinderpostzegelactie groep 7
Vanaf woensdag 25 september kunt u leerlingen van groep 7 aan de deur
verwachten met kinderpostzegels en kaarten.
Opening Oktobermaand Kindermaand
Ieder jaar delen wij folders uit over de Oktobermaan
Kindermaand. In oktober kunnen kinderen dan gratis naar
vele musea en/of andere culturele instellingen. De gemeente
Stadskanaal heeft een goede gewoonte om deze maand
door de burgemeester te laten openen, die dan gaat
voorlezen op een basisschool. Dit jaar is de keuze op onze
school gevallen en daar zijn we heel blij mee.
Burgemeester De Jonge komt op donderdag 26 september voorlezen aan de
leerlingen van groep 5 t/m 8.
Kinderboekenweek
Met het thema ‘Reis mee!’ gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming,
maar het vervoer erheen staat centraal. Op de fiets, met de auto, het vliegtuig, een
straaljager, een raket en ga zo maar door.
De data voor de kinderboekenweek hebben we om organisatorische redenen iets
moeten aanpassen. We starten de kinderboekenweek gezamenlijk op donderdag 3
oktober. De afsluiting (en dus ook de sponsorloop) vindt eveneens plaats op een
donderdag: donderdag 10 oktober.
Sponsorloop
Dit jaar houden we op school een sponsorloop. En omdat dit perfect
aansluit bij het thema van de kinderboekenweek, sluiten we hiermee
deze week ook af.
De sponsorloop wordt gehouden op donderdag 10 oktober. Van te voren krijgen de
kinderen een sponsorlijst (met een begeleidende brief) mee naar huis om sponsoren
te werven. Op de brief staat de verdere uitleg over de sponsorloop, maar ook de
doelen worden hierop weergegeven. Zet u alvast de datum van de sponsorloop in
uw agenda? De kinderen vinden aanmoediging altijd leuk!
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Fietsenkeuring
De dagen worden korter, het weer wordt slechter. Dit betekent dat we goed
zichtbaar op weg moeten gaan! Maandag 7 oktober worden de leerlingen van
groep 5 t/m 8 op de fiets op school verwacht. Medewerkers van Veilig Verkeer
Nederland zullen controleren of deze fietsen voldoen aan de eisen. In de bijlage
sturen we alvast een checklist mee. Kijkt u van te voren maar eens met uw kind of de
fiets oké is.
‘Inkijkjes’ in plaats van ‘Groepspresentaties’
Wij hadden de goede gewoonte om de ouders van iedere groep één keer per
schooljaar uit te nodigen voor een groepspresentatie. Tijdens de groepspresentatie
(dit duurde ongeveer een kwartier) voerden de kinderen iets op, zongen een lied of
presenteerden iets. Wij hebben besloten om het iets anders aan te pakken. Vanaf nu
noemen we het “Inkijkje in groep….” en ook de invulling ervan gaat veranderen.
Leerkrachten en groepen zijn vrij om zelf te kiezen wat ze willen laten zien. Het zou
kunnen zijn dat u een stukje van een les Topondernemers of een rekenles ziet, dat de
kinderen u iets presenteren over de Kanjertraining of dat ze een lied of toneelstuk
hebben ingestudeerd. Ook de tijden kunnen per groep verschillen.
In de activiteitenkalender van dit schooljaar (deze heeft u per mail ontvangen) zijn
wel alle data gepland. Nadere informatie over tijden en invulling ontvangt u t.z.t.
van de leerkracht en/of leerlingen van de groepen.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

