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Nieuwsbrief 6 schooljaar 2019-2020
Verjaardagskalender:
zondag
5

maandag
6

dinsdag
7

woensdag
8

donderdag
9

vrijdag
10
Noraly (gr5)

zaterdag
11
Noël (gr5)

12
Yinthe (gr5)

13
Margarita
(gr6)
Rick S (gr6)
Juf Margreet
20
Kimberley
(gr2)
27

14

15
Juf Antje

16
Pieter (gr5)
Just (gr8)

17

18
Nova (gr8)

21

22

23

24

25

28

29

30

31

1

3
Antònia (gr2)

4
Orgesa (gr4)

5
Yair (gr7)
Thomas M
(gr1)

6
Bjorn (gr3)

7
Elias
(Tanzania)

8

19
Tom (gr3)
26

2

Belangrijke data
Januari:
 21 jan
 22 jan
 22 jan
 28 jan
 30/31 jan

Groep 6/7/8: Bezoek Geert Teis
Voorleeslunch
Open dag Ubbo Emmius (gr.8)
Inkijkje in groep 1
Stakingsdagen: kinderen vrij

Februari:
 3 feb
Inkijkje in groep 8
 4 feb
Groep 5-8: Soroptimist Filmfestival
 10-14 feb
10-min gesprekken
 11 feb
Groep 1/2: Bezoek Geert Teis
 13 feb
Rapporten mee
 17 t/m 21 feb Voorjaarsvakantie
Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Na de kerstvakantie mochten wij alle leerlingen weer in goede gezondheid op
school welkom heten, met uitzondering van hier en daar een griepje. Wij hopen dat
iedereen van de feestdagen en de vrije dagen heeft genoten en wensen iedereen
alle goeds en gezondheid voor 2020!
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Boven de klapdeuren bij de ingang hangt sinds kort een klok. Wilt u zo vriendelijk zijn
uw kind van groep 1/2 niet eerder dan 8:20 uur naar binnen te brengen? Dit zodat
de leerkrachten e.e.a. in orde kunnen maken en evt. nog met collega’s kunnen
overleggen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan om 8:25 uur in de rij staan als de bel gaat en
worden door de leerkracht van buiten opgehaald. Denk er a.u.b. aan dat uw kind
op tijd op school komt. Wij willen graag op tijd met de lessen beginnen.
Juf Rianne van Loon, onze vakleerkracht gym, is op eerste kerstdag bevallen van
een dochter, Saar. Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen!
De gymlessen worden gedurende haar afwezigheid trouwens gegeven door juf Irma
van Erp. Wij maken alleen op vrijdagmorgen gebruik van een vakleerkracht
gymnastiek.
Onze schoolschoonmaakster mevrouw Renny Orsel is sinds eind november ziek thuis.
Ze moet het een poosje rustig aan doen. Wij wensen haar heel veel beterschap.
Gedurende haar afwezigheid nemen medewerkers van schoonmaakbedrijf Fonville
de schoonmaak voor hun rekening. Wij wensen Renny van harte beterschap!
Welkom
Wij mochten vijf nieuwe leerlingen in groep 1 verwelkomen:
Maureen, Fay, Liam, Ferjan en Lina. Intussen komen Noa en Twan ook al
af en toe een dagje op school. Zij worden eind januari 4 jaar. Iedereen
van harte welkom bij ons op school en wij wensen jullie, samen met jullie
ouders, een fijne tijd toe op Het Mozaïek!
Januarimaand – Toetsmaand
Het is weer januari en dat betekent tijd voor de middentoetsen (M-toetsen) van het
Cito-leerling-volgsysteem. In de groepen 3 t/m 8 worden alle leerlingen getoetst op
hun lees-, spelling- en rekenvaardigheden en op hun woordenschatontwikkeling. In
groep 2 worden de toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters afgenomen.
Het Cito-leerlingvolgsysteem heeft een aantal toetsen ontwikkeld die methodeonafhankelijk zijn. Ze horen dus niet bij bijvoorbeeld een bepaalde reken- of
leesmethode. Met het Cito-leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van onze
leerlingen volgen en krijgen de leerlingen ook zelf inzicht in hun ontwikkeling, middels
de grafieken die de meetpunten met elkaar verbinden.
Het leerlingvolgsysteem kent twee meetmomenten: in januari en in juni.
Om een zo eerlijk mogelijk beeld van de leerlingen te kunnen krijgen is het raadzaam
om er voor te zorgen dat uw kind(eren) voldoende uitgerust en uitgeslapen is/zijn. Dit
bevordert namelijk de concentratie van de kinderen. Wilt u daar rekening mee
houden?
Voorleeslunch
Woensdag 22 januari hebben we een voorleeslunch op
school, in het kader van de nationale voorleesdagen.
De leerkrachten van De Hagenhofschool en die van Het Mozaïek gaan deze dag in
elkaars groepen voorlezen, een uitwisseling dus! Na het voorlezen gaan de
leerkrachten in hun eigen groep lunchen met de kinderen. De lunch bestaat deze
keer niet uit meegebrachte broodjes, maar uit…. pannenkoeken!

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

Wij zijn dus op zoek naar pannenkoekenbakkers! De groepsouders zullen binnenkort
inventariseren welke ouders tijd en zin hebben om te bakken. De ingrediënten
worden centraal ingekocht door school en zijn van te voren door de
pannenkoekenbakkers op te halen.
Stakingsdagen
Er staat opnieuw een staking in het onderwijs gepland. En nu niet één stakingsdag,
maar zelfs twee, namelijk op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. In oktober heeft de
minister geld toegezegd, maar er moet een structurele aanpak komen. Alleen zo
kan volgens de bonden de klassengrootte worden beperkt, de werkdruk worden
aangepakt en voldoende ondersteunend personeel worden ingezet.
Wat merken wij hiervan op Het Mozaïek? In de afgelopen maanden is het
ziekteverzuim op onze school gelukkig heel laag geweest. Wij weten echter dat de
invallerspool waaruit we moeten putten, al nagenoeg leeg is. Op meerdere andere
scholen zijn al veel invallers weggezet. Mocht de griepperiode inzetten, dan hebben
we niemand meer achter de hand. Dit betekent dat er groepen naar huis zullen
worden gestuurd of dat de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen.
Die verdeling is voor de groep niet fijn, maar voor de ‘ontvangende’ groepen
betekent dit ook dat er minder efficiënt onderwijs wordt gegeven. En het levert extra
werkdruk op voor de leerkrachten. Door de wet op Passend Onderwijs merken we
de laatste jaren steeds meer dat leerkrachten soms duizendpoten moeten zijn: er zijn
meer niveaus binnen een groep. Gelukkig hebben wij voor twee dagen in de week
een onderwijsassistent aan kunnen stellen. Haar dagen zitten behoorlijk vol; meer
geld voor meer handen in de klas is er niet.
En nu is er weer een staking aangekondigd. Eerlijk? Wij zitten er niet op te wachten.
Wij willen graag dat het gewoon opgelost wordt! Maar dat is het nog niet en omdat
we willen blijven vechten voor goed onderwijs voor nu, maar ook zeer zeker voor de
toekomst, sluiten wij ons aan bij de landelijke staking van 30 en 31 januari. En geloof
ons, wij vinden het oprecht vervelend dat u alweer met een staking geconfronteerd
wordt. Maar het zou nog veel vervelender zijn wanneer uw kind een week of
meerdere weken niet naar school kan omdat er geen leerkrachten meer te vinden
zijn. Of dat over enkele jaren blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland
ver onder de maat is omdat er te weinig aandacht gegeven kan worden aan de
ontwikkeling van onze leerlingen. Met een staking strijden we echt niet om meer
salaris, maar om waarborging van goed, kwalitatief onderwijs voor alle kinderen in
Nederland.
Wij hopen dat we hiermee onze stem opnieuw kunnen laten horen. Maar we doen
ook meer. We maken ons bijvoorbeeld hard voor een goede, gedegen opleiding
van nieuwe leerkrachten. Wij bieden ruimschoots stageplaatsen aan, begeleiden
onze studenten zeer intensief, zijn kritisch op het curriculum dat de pabo aanbiedt
en hebben hierover contact met de pabo en hebben onze school aangemeld als
opleidingsschool. Meerdere leerkrachten volgen een mentorenopleiding om onze
toekomstige collega’s zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Wij hopen dat al
onze inspanningen beloond zullen worden en er betere tijden voor het onderwijs aan
zullen breken.

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

Voorstellingen Geert Teis
Groep 6/7/8: dinsdag 21 januari
Voorstelling: Dance Hype
De leerlingen worden deze ochtend op de fiets, met hun tas, om 08:45u bij het Geert
Teis verwacht.
De leerkrachten staan hen hier op te wachten en fietsen na de voorstelling met de
groepen weer terug naar school.
Belangrijk: In verband met de starttijd van de voorstelling is van belang dat de
leerlingen echt om 08:45u aanwezig zijn.
Groep 1 en 2: dinsdag 11 februari
Voorstelling: Benjamin Beer
Verdere informatie volgt over enige tijd, via Klasbord, groepsouder of mail.
Filmfestival
Dinsdag 4 februari zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8, in het kader van
burgerschapsvorming, weer een film van het Soroptimisti Filmfestival bezoeken in
Smoky.
De Soroptimisten organiseren dit Soroptimist Film Festival voor Kinderen om
kinderrechten, via films, onder de aandacht te brengen van kinderen. Het festival
heeft tot doel de bewustwording van kinderen te
vergroten over kinderrechten. Ook al is in ons land
een aantal basisrechten voor kinderen bij wet
geregeld, bijvoorbeeld het recht op onderwijs, er
blijven nog voldoende zaken over waar kinderen
ook over mee mogen en kunnen praten. Denk
bijvoorbeeld aan sport, ontspanning, een veilige plek
om te wonen en te spelen. De films die vertoond
worden, hebben allemaal een relatie met
kinderrechten. Trieste, maar ook leuke verhalen om
kinderen ervan bewust te maken dat het leven dat
voor hen vanzelfsprekend is, voor veel kinderen
anders is.







Er zijn kinderen op de wereld die niet eens een
naam hebben.
Er zijn kinderen die moeten vechten als een
soldaat.
Er zijn kinderen die slavenarbeid verrichten.
Zij hebben geen enkel recht…
Maar…… ook in Nederland worden illegale
kinderen opgesloten
… worden kinderen mishandeld door hun
ouders.
Maar… alle kinderen op de wereld hebben
rechten!

Op dit moment zijn de exacte tijden nog niet bekend. Zodra we meer weten wordt u
hiervan op de hoogte gesteld.
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Juf Mariska Deuring, LIO-stagiaire in groep 7
Vanaf woensdag 5 februari zal juf Mariska Deuring haar LIO-stage gaan lopen in
groep 7 op woensdag, donderdag en vrijdag. LIO staat voor Leerkracht-InOpleiding.
Pabo-studenten sluiten hun opleiding af met een LIO-stage. Tijdens een LIO-stage
moeten de studenten eigenlijk laten zien dat ze zelfstandig een groep kunnen
draaien. Ze maken deel uit van het team, werken als duo-partner samen met de
leerkacht van de groep. Een LIO-stagiaire werkt drie dagen. Juf Mariska zal op
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 7 werken en zij wordt door juf Sanne
ondersteund en begeleid. Doordat juf Mariska haar LIO bij ons gaat doen, hoeft
groep 7 op donderdag en vrijdag niet meer worden gesplitst. Heel af en toe heeft juf
Mariska een terug-kom-dag op de opleiding. Wanneer dat het geval is, zullen we
groep 7 weer op de gebruikelijke manier splitsen.
Juf Mariska Deuring is geen onbekende voor ons. Zij loopt momenteel op donderdag
en vrijdag stage bij juf Riëtte in groep 7/8. Zij is dus al goed op de hoogte van de
manier van werken in onze bovenbouw-groepen.
Juf Mariska, veel plezier en succes toegewenst met je LIO-stage!
Gymtijden groep 6, 7 en 8 m.i.v. 6 februari
Vanaf donderdag 6 februari zullen de gymdagen voor de groepen
6, 7 en 8 iets veranderen. Dit heeft te maken met het feit dat groep
7 dan op donderdag en vrijdag niet meer gesplitst is.
Gymtijden:
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Donderdag 13.00 - 14.00 uur
Vrijdag
8.30 - 9.30 uur
Donderdag 8.30 - 9.30 uur

- door juf Annemiek
- door vakleerkracht gym (juf Irma)
- door juf Riëtte

Voorleeswedstrijd
Op dinsdag 11 februari om 19.00 uur mag Christian Bosma (gr 8), onze schoolvoorleeskampioen, in de bibliotheek in Stadskanaal onze school vertegenwoordigen
in de Grande Finale van de gemeente Stadskanaal. Christian strijdt samen met 11
andere school-voorleeskampioenen om een plek in de volgende (provinciale)
ronde. Van te voren zal Christian een vlog maken die tijdens de voorleeswedstrijd zal
worden vertoond.
Christian, alvast heel veel succes toegewenst! Zet ‘m op!
Elias
Elias, ons sponsorkindje in Tanzania, is vrijdag 7 februari jarig. Wij waren in de
veronderstelling dat Elias dan 9 jaar zou worden, maar hij wordt al 11!
Dit ontdekten Henkjan en José (de ouders van Maarten Drent, gr 5), toen ze in
Tanzania waren en hem opzochten.
In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u hun indrukwekkend reisverslag lezen.
Zij hebben toen ook gezien wat een hulp Elias krijgt van Compassion. En niet alleen
hij, maar ook zijn familie en naaste omgeving delen mee in de hulp die o.a. met
onze giften geboden kan worden. Dit willen we heel graag nog lang vol blijven
houden. Maar hiervoor hebben we wel jullie hulp nodig. In alle klaslokalen staan nog
steeds spaarpotjes, die gevuld kunnen worden! Wij merken dat het vaak vergeten
wordt. Een kleine bijdrage per week of per maand zou heel fijn zijn. Er is geen vaste

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

dag verbonden aan het meebrengen van de bijdrage. De spaarpotjes staan er
gewoon altijd. Helpt u mee?
10-min gesprekken
In de week van 10 t/m 14 februari worden weer de 10 minuten gesprekken
gehouden. Ook deze keer verwachten wij van alle leerlingen minimaal één ouder
op gesprek. In de groepen 6, 7 en 8 verwachten wij ook dat de leerling zelf mee
komt.
In week 5 (27 t/m 31 januari) kunt u weer een link van ons verwachten waarmee u
zich kunt inschrijven voor de gesprekken.
Stopverbod Acaciahage
Sinds enige tijd zijn (opnieuw) stopverbodsborden geplaatst aan de Acaciahage.
Zowel door De Hagenhofschool als door ons is al veelvuldig verzocht om niet in de
Acaciahage te parkeren. De parkeerhavens zijn altijd bezet en aan de kant van de
straat mag niet geparkeerd worden. Zelfs niet gestopt worden…
Wij krijgen telefoontjes van boze omwonenden. Terecht, want nog steeds zijn er
ouders die hun auto aan de Acaciahage parkeren om hun kind(eren) naar school
te brengen. Dit heeft tot gevolg dat omwonenden soms niet hun uitrit uit kunnen. In
de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat agenten en handhavers zullen
controleren op parkeergedrag van ouders in de schoolomgeving, dus ook in de
Acaciahage en boetes zullen uitdelen. Houdt u zich a.u.b. aan de regels en
afspraken.

Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

