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Nieuwsbrief 7 schooljaar 2019-2020
Verjaardagskalender:
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Roan (gr.5)
Sanne (gr.6)
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Carina (gr.8)
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Jeroen
1
Sonora (gr.2)
Saffira (gr.4)
Kirsten (gr.7)

24
Rosalie (gr.1)

25

26
Fayèn (gr.1)

27

28
Dayli (gr.2)

29

2

3

4
Juf Mariska

5
Roan (gr.6)

6

7

22
Indigo (gr.2)

Belangrijke data
Februari:
 10-14 feb
 11 feb
 12 feb
 13 feb
 17 t/m 21 feb
 27 feb t/m 5 mrt

10-min gesprekken
Groep 1/2: Bezoek Geert Teis
Volleybaltoernooi gr. 6, 7 en 8
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie
Projectweek: “Knoal”

Maart:
 9 mrt
 11 mrt
 11 mrt
 17 mrt
 18 mrt
 19 mrt
 25 mrt
 26 mrt
 31 mrt
 31 mrt
 31 mrt

Remproef – Verkeersactiviteit gr. 5 + 6
Schoolfotograaf
Muzieklessen
Inkijkje in groep 2
Open dag (voor nieuwe, toekomstige ouders)
Informatieve ouderavond
Personeelsdag Scholengroep Perspectief -kinderen zijn vrij!
Grote Rekendag
Inkijkje in groep 4
Verkeersvoorstelling ‘Stop! Licht!’ gr. 1 + 2
Theoretisch verkeersexamen gr. 7

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
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Even bijpraten
De eerste maand van 2020 ligt al weer achter ons. De eerste toetsperiode is daarmee
ook voorbij. Een drukke tijd, waarin binnen een korte periode de leerlingen op
meerdere vakgebieden kunnen laten zien welke ontwikkeling ze hebben
doorgemaakt. Minstens zo belangrijk vinden wij wat we dagelijks in de groepen van
onze leerlingen zien. De toetsen van Cito zijn echter niet-methode-gebonden en er
wordt naar een completer plaatje gekeken. Jammer is dan, dat in zo’n maand als
januari de griepgolf ook nog even voorbij komt. Veel leerlingen hebben op een ander
moment één of meerdere toetsen moeten inhalen. Dat is nooit leuk en werkt vaak niet
in het voordeel van de kinderen. De leerkrachten zullen dit waar nodig, uiteraard
meenemen in de analyses die ze van de toetsen maken.
Op basis van de toetsanalyses, maar ook op basis van de observaties in de klas,
worden de nieuwe groepsplannen voor het komende half jaar gemaakt. Hierbij
proberen wij uiteraard zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van
de leerlingen.
Welkom
Wij mochten weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten: Jelte in
groep 1, Tess in groep 6, Maja in groep 7 en na de voorjaarsvakantie
komt Danee in onze groep 8. Iedereen van harte welkom bij ons op
school en wij wensen jullie, samen met jullie ouders, een fijne tijd toe op
Het Mozaïek!
Voorstellingen Geert Teis
Groep 1 en 2: dinsdag 11 februari
Voorstelling: Benjamin Beer
Het vervoer van de kinderen naar en van Geert Teis is inmiddels geregeld. Wat fijn dat
we weer een beroep op u hebben mogen doen!
Gymtijden groep 6, 7 en 8; reminder
Vanaf donderdag 6 februari zijn de gymdagen voor de groepen 6, 7 en 8 iets
veranderd. Nog even weer een herinnering:
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.
Christian heeft inmiddels een vlog gemaakt, die tijdens de voorleeswedstrijd zal
worden vertoond.
Christian, heel veel succes toegewenst! Zet ‘m op!
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Volleybaltoernooi
VC Tyfoon organiseert woensdagmiddag 12 februari weer een volleybaltoernooi voor
scholen.
Het Mozaïek wordt door vijf teams vertegenwoordigd: twee uit groep 6, twee uit groep
7 en één team uit groep 8. Zal dit jaar opnieuw een team van Het Mozaïek doorgaan
naar de nationale kampioenschappen? We zullen het zien!
Jongens en meiden, heel veel succes en plezier toegewenst!
Wilt u hen komen aanmoedigen? Het toernooi is van 14.30 – 17.15 uur in De Spont.
10-min gesprekken en rapporten
Gedurende deze week (10 t/m 13 februari) vinden de oudergesprekken plaats.
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. Donderdag
13 februari a.s. worden de rapporten mee gegeven. Wilt u bij slecht weer een plastic
zak meegeven, zodat de rapporten netjes bij u thuis aankomen?
Het heeft wat voeten in de aarde gehad om de gesprekken te kunnen plannen.
Omdat de huidige website waarmee wij de gesprekken plannen verdwijnt, zijn we
intussen op zoek gegaan naar een goed alternatief. Wij houden u op de hoogte.
Projectweek ‘Knoal’
Donderdag 27 februari gaat de Projectweek KNOAL van start. Deze week staat
helemaal in het teken van Stadskanaal en de geschiedenis.
Gedurende de week zullen kinderen werken over het dagelijks leven van toen,
vervoersmiddelen van toen, het fabrieksleven etc.
Ook komt bij groep 1 t/m 4 een medewerker van het Streekhistorische Centrum langs
om dingen te vertellen over een aantal oude voorwerpen.
Groep 5 t/m 8 gaat op excursie naar het Streekhistorisch Centrum.
Datum
27 februari
2 maart
3 maart
4 maart

Groep
5
6
7
8

Op de datum dat de groep van uw zoon/dochter is ingedeeld worden de kinderen
op de fiets op school verwacht. De groepen gaan onder schooltijd met de leerkracht
en een aantal hulpouders naar het Streekhistorisch Centrum. Daar zullen ze in
circuitvorm een aantal opdrachten uitvoeren.
De hulpouders worden vanuit de groepsleerkracht via de klassenouder benaderd.
De afsluiting vindt dit jaar tussen de groepen onderling plaats. De groepen laten aan
elkaar zien wat ze tijdens de projectweek hebben gedaan en geleerd.
Groep 5 en 6: Remproef
Wat gebeurt er als je als fietser plotseling oversteekt? Of al slingerend op straat fietst?
Hoe lang duurt het eigenlijk voordat een auto stil staat? Om dit te ondervinden en om
leerlingen bewust te maken van hun gedrag in het verkeer, verzorgt Verkeerswijzer
Groningen hierover een verkeersles bij ons op school, voor groep 5 en groep 6.
“De Remproef” gaat plaatsvinden op maandag 9 maart, op de parkeerplaats bij
Praxis/Kornelius.
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Schoolfotograaf
Woensdag 11 maart komt een schoolfotograaf van Foto Koch bij ons op school.
Er worden dit jaar niet alleen groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt, ook broertjes
en zusjes mogen samen op de foto. Let op: dit geldt alleen voor broertjes en zusjes die
bij ons op school zitten, NIET voor jongere of oudere broertjes en zusjes.
We werken deze dag met een heel strak schema. De foto’s met broertjes en zusjes
maken we tussen 8.20 en 8.30 uur en tussen 13.50 en 14.00/14.15 uur. Dit betekent dat
bepaalde gezinnen dus eerder op school moeten zijn of later naar huis gaan. Een
week van te voren sturen wij een mail naar de gezinnen met broertjes en zusjes op
school, waarin wordt vermeld wanneer de foto’s zullen worden gemaakt. De
groepsfoto’s en de individuele foto’s worden onder schooltijd gemaakt. De werkplek
van de fotograaf op deze dag is het speellokaal.
Groep 5 en 6: Muziekles met muziekvereniging Crescendo
Onze groepen 5 en 6 krijgen om de week een half uur muziekles van een docent van
Kunstenschool ZG. Eén van deze lessen gaat over een harmonieorkest. In het kader
daarvan zal muziekvereniging Crescendo op 11 maart meewerken aan een les. In een
bijlage bij deze nieuwsbrief is hierover meer informatie te vinden.
Open dag woensdag 18 maart
Alle scholen van Scholengroep Perspectief houden op woensdag 18
maart een open dag. Tijdstippen en invulling van de Open Dag is door
de school zelf in te vullen.
Wij hebben er voor gekozen om onze school open te stellen voor nieuwe
ouders. Ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar en op
zoek zijn naar een leuke school voor hun kinderen, maar ook voor ouders
die misschien gaan verhuizen naar Stadskanaal of voor hen die om
andere redenen op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren).
Binnenkort zal de Open Dag ook middels een advertentie in de Kanaalstreek en op
verschillende posters worden aangekondigd.
Kent u personen of gezinnen die op zoek zijn naar een fijne school voor hun
kind(eren)? Wilt u hen dan wijzen op onze Open Dag?
Datum: woensdag 18 maart
Tijd: 15.00-17.00 uur
Informatieve ouderavond
Op donderdagavond 19 maart organiseren wij een informatieve ouderavond.
Noteert u alvast de datum?
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u nader informeren.
Activiteit Welstad
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Welstad organiseert voor groep 3 t/m 8 een
leuke vakantie-activiteit op vrijdag 21 februari. De flyer met aanvullende informatie
vindt u bij de bijlagen.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

Wij wensen iedereen een heel fijne voorjaarsvakantie!

