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Belangrijke data
November:
 4 + 5 nov
 6 nov
 7 nov
 11 t/ 15 nov
 12 nov
 14 nov
 19 nov
 27 nov
December:
 5 dec
 6 dec
 17 dec
 20 dec
 23 dec t/m
3 jan

Onderzoek GGD in groep 2
Stakingsdag: de kinderen zijn vrij
Inkijkje in groep 3
10-min gesprekken
Onderzoek GGD in groep 2
Onderzoek GGD in groep 7: meten en wegen
Inkijkje in groep 7
Schoolkring-vergadering
Sinterklaasfeest
Studiedag team: kinderen zijn vrij
Kerstviering
Kerstbuffet
Kerstvakantie

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Maandag 11 november wordt weer Sint Maarten gevierd.
In alle groepen zijn de leerlingen weer druk bezig om een leuke lampion te
knutselen. In groep 3 t/m 8 hebben we dit ook dit jaar weer groeps-doorbrekend
gedaan. De kinderen mochten zelf uit de gegeven voorbeelden kiezen welke
lampion ze wilden gaan maken en naar het betreffende lokaal gaan. Oudere
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leerlingen helpen jongere leerlingen wanneer het een beetje lastig is. Erg mooi om te
zien.

Staking
Een chaotisch weekend: wel staken – akkoord bereikt? – niet staken – toch weer wel
staken. Hoewel iedereen meteen besefte dat er structureel niets bereikt was, bleef
het voor ons allemaal (zowel ouders, besturen als leerkrachten) lang onduidelijk
welke kant het op zou gaan. Wel staken, dus.
Onze school is gesloten, net als de meeste scholen binnen onze vereniging. Het
bestuur heeft inmiddels besloten om de salarissen wél door te betalen op de
stakingsdag. Bovendien kunnen stakende medewerkers die niet naar Leeuwarden
gaan, op het bestuursbureau bijeen komen.
Laten we hopen dat er snel een goed akkoord kan worden gesloten en we samen
kunnen doen wat we graag willen: goed onderwijs geven én voor de toekomst
garanderen.
Op bezoek bij Elias
José en Henk Jan, de ouders van Maarten Drent, hebben in
Tanzania de Muskathlon gelopen. Ze hebben bovendien ons
sponsorkind Elias bezocht. Van het meegebrachte zendingsgeld
hebben we een solarlamp, cadeautjes, kleren, een voetbal en
zeep e.d. gekocht. Ook hebben we leuke schoenen en
voetbaltenues als gift mogen ontvangen. Dit alles ging in een
leuke rugtas mee naar Tanzania. En wat was Elias hier blij mee.
Volgens José en Henk Jan bleef er heel lang een grote grijns op
zijn gezicht te zien. Fijn toch! Samen delen is écht fijn!
Om Elias en zijn familie en de stichting Compassion goed te blijven
kunnen ondersteunen, hebben we maandelijks een bedrag
nodig. In alle groepen staat daarom nog steeds een spaarpotje
voor Elias. Mag uw zoon of dochter hier af en toe iets voor
meenemen? Het komt op een goede plek terecht!
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Sponsorloop
De sponsorloop viel letterlijk wel iets in het water. Het was de hele dag droog
geweest, maar net op het tijdstip van de loop begon het te regenen.
Desondanks hebben de leerlingen heel erg hun best gedaan en veel rondjes
gelopen. Ze hebben maar liefst rond 1800 euro bijeen gelopen! Wat een toppers!
Ook hartelijk dank aan de sponsoren! Wij zullen ervoor zorgen dat het geld verdeeld
wordt onder Kika, Compassion en school.
Emiel Ketelaar, de vader van Koen en Thomas, gaat volgend jaar op de fiets voor
Kika! Wij kunnen hem dus met een mooi bedrag sponsoren.
10-minuten gesprekken
Bijna iedereen heeft zich inmiddels ingeschreven voor de 10-minuten gesprekken.
Helaas gaf het systeem bij sommige ouders wat problemen. We hopen dat dit door
het toeleverende bedrijf zal worden opgelost.
U kunt zich nog t/m woensdag 6 november via de link aanmelden. Niet vergeten!
Lukt dat niet, dan kunt u een mail sturen naar directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl
GGD-onderzoeken
De GGD-verpleegkundige is deze en volgende week op school voor onderzoeken in
groep 2 en groep 7. In groep 2 is het onderzoek wat uitgebreider, in groep 7 worden
de leerlingen gemeten en gewogen.
Welkom
We hebben een nieuwe leerling in groep 1 mogen verwelkomen. Aylaf, van harte
welkom en we wensen je veel plezier bij ons op school!
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Dylano (gr.5) en Milena (gr.3).
Wij wensen hen veel succes en plezier op hun nieuwe school.
Inkijkje groep 3
Donderdag 7 november vanaf 13.35 uur zijn alle ouders/verzorgers van de kinderen
van groep 3 welkom in het lokaal van groep 3. De kinderen zullen jullie verrassen met
hun programma.
Inkijkje groep 7
Dinsdag 19 november staat het inkijkje in groep 7 gepland. De ouders van groep 7
zijn van harte welkom om van 9.00-9.45 uur een rekenles bij te wonen. Graag wel
even opgeven, zie ook het bericht op Klasbord.
Bibliotheekbezoek groep 6
Donderdag 17 oktober gaat groep 6 op ontdekkingsreis met Dash in de bibliotheek
in Stadskanaal. Dit schattige robotje is dol op verhalen. Samen met Dash gaan de
leerlingen verhalen verzinnen, boeken ontdekken en robots programmeren.
Spelenderwijs ontdekken de kinderen wat er nog meer te doen is in de bibliotheek.
We hebben er zin in!
Schoolkringvergadering
Eerlijk gezegd zijn wij in de vorige Nieuwsbrief vergeten om de
schoolkringvergadering aan te kondigen.
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Deze is daarom verplaatst naar woensdag 27 november a.s. Tijdens de
schoolkringvergadering zullen de penningmeester en de secretaris van de
schoolcommissie de jaarverslagen presenteren.
Ook is de schoolcommissie op zoek naar een nieuw commissielid. In de bijlage wordt
een oproep meegestuurd. Interesse? Graag z.s.m. reageren. Wilt u meer informatie,
dan kunt u contact opnemen met één van de commissieleden of met Margreet
Mulder.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

