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Nieuwsbrief 8 schooljaar 2019-2020
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Gr. 1: Kabouterpad

Even bijpraten
Een bijzondere Nieuwsbrief deze keer. I.v.m. het Coronavirus is de school momenteel
gesloten t/m maandag 6 april. En we vragen ons allemaal af of er dan ook
daadwerkelijk een eind aan de sluiting van de scholen zal komen… Met de
maatregelen die vanavond door de regering zijn afgekondigd lijkt het er niet op. Maar
dat is voor latere zorg.
Er is wel een abrupt einde gekomen aan wat we allemaal als vanzelfsprekend hebben
beschouwd: sportclubs, activiteiten, verjaardagsfeestjes, winkelen, werk en school. In
de vorige Nieuwsbrief stonden schoolse activiteiten gepland, die niet door zijn
gegaan of die voor de komende tijd gecanceld zijn. Sommige activiteiten zullen
misschien ingehaald worden, vele ook niet. In de ‘kalender’ boven aan deze
Nieuwsbrief zijn de geplande activiteiten van april opgenomen. De Koningsspelen en
de Eindtoets voor groep 8 zijn inmiddels geannuleerd. Het theoretisch en het praktisch
verkeersexamen voor groep 7 worden uitgesteld.
Momenteel zijn we allemaal aangewezen op thuisonderwijs. Voor iedereen is dit
nieuw: voor leerlingen, voor leerkrachten, maar ook zeker voor ouders. In deze
Nieuwsbrief komen een paar algemene zaken aan de orde. De groepsspecifieke
dingen worden door de leerkrachten per mail of via Klasbord gecommuniceerd.
Heeft u vragen over de lesstof, schroom dan alstublieft niet om de leerkacht(en) te
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mailen! Het is ontzettend belangrijk dat de kinderen de lessen en opdrachten van de
taakbrief uitvoeren! Zoals in de mail van vorige week maandag ook al is genoemd,
gaan we wel door met de lesstof, zij het in een lager tempo. Het is in het belang van
de leerlingen zelf dat ze wel bij blijven.
De nieuwe taakbrieven zijn vandaag weer verstuurd, met daarop werk voor dinsdag
t/m maandag.
Compliment aan de ouders
Allereerst willen we u als ouders complimenteren om uw betrokkenheid. Wij krijgen
mails en foto’s toegestuurd die laten zien dat u tijd vrij maakt voor het onderwijs aan
de kinderen. Wij begrijpen heel goed dat het niet meevalt, zeker wanneer u ook thuis
werkt.
Twijfelt u over een bepaalde aanpak of strategie? Of lukken bepaalde dingen niet?
Neem dan contact op met de leerkracht(en). Zij staan voor u klaar.
Wij ontvingen onderstaande link, als opsteker voor alle ouders:
https://youtu.be/fVGQ14RAKG0
En zo is het maar net!
Jarige kinderen
Wij hebben de verjaardagskalender bovenaan de Nieuwsbrief weer
aangepast.
Jarig zijn in deze periode is niet erg leuk: weinig of geen bezoek, niet
op school kunnen trakteren, geen (fysieke) felicitaties van je vrienden,
klasgenoten en leerkracht, geen feestje.
Johan (gr.7) heeft een leuke kaart van ons gekregen. Hij was 15 maart
jarig. Als school willen we op deze manier de jarigen toch even
feliciteren.
Denken jullie de komende weken ook even aan je jarige klasgenoten? Een kaartje of
een appje is maar een kleine moeite!
Welkom
Willow wordt 12 april 4 jaar. Zij is gelukkig al eens bij ons in groep 1
geweest. Een rare start op de basisschool, Willow! Wij heten jou van
harte welkom bij ons op school en wij wensen je, samen met je ouders,
een fijne tijd toe op Het Mozaïek!
Opvang kinderen met ouder(s) in vitale beroepen
Zoals bekend kunnen ouders die werken in vitale beroepen zich melden (via:
directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl) wanneer ze geen opvang voor hun kinderen
hebben. Wij zullen deze kinderen dan op school (tijdens schooltijden) opvangen.
Wanneer er weinig kinderen zijn, dan zullen wij hen combineren met kinderen van De
Hagenhofschool, peuterspeelzaal en/of BSO Acaciahof.
Het blijkt dat veel ouders er in geslaagd zijn om zelf opvang voor hun kinderen te
regelen. In de afgelopen week hebben wij geen kinderen op hoeven vangen, deze
week alleen op dinsdag en woensdag (2 á 3 leerlingen per dag).
Voor volgende week zijn er ook kinderen aangemeld, op sommige dagen maar één
of twee. Wij proberen dan een combinatie met de andere organisaties binnen ons
gebouw te maken. Het is mogelijk dat de opvang op (een deel van) een dag door

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

een collega van een andere organisatie wordt gedaan. Wij bekijken dit per week en
maken een gezamenlijk opvangrooster.
Kinderen die klachten hebben als keelpijn, hoesten, verkoudenheid en koorts mogen
niet naar de opvang komen!
Bij de opvang zullen de kinderen ook aan de slag gaan met hun huiswerk. Graag
taakbrief en (werk)boeken meegeven!
Geen Eindtoets voor groep 8
Door het ministerie van OCW is bekend gemaakt dat de eindtoets van groep 8 dit
schooljaar komt te vervallen:
“Het afgegeven schooladvies wordt daarmee nu voor alle leerlingen definitief en
bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school. De
minister vraagt po- en vo-scholen om in samenwerking leerlingen zo goed mogelijk
voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar het vo. Op de middelbare school
zal vervolgens in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste
plek zitten. Hierover zullen nadere afspraken worden gemaakt met het vo.”
Wij vermoeden dat nader en (waar nodig) kindspecifiek overleg tussen onze school
(en andere scholen in onze gemeente) en Ubbo Emmius georganiseerd gaat worden.
Hierover is momenteel nog niets bekend. Wij houden leerlingen en ouders van groep
8 op de hoogte.
Tenslotte:
In de eerste plaats hopen wij dat iedereen aan de gezondheid van zichzelf en aan
dat van een ander denkt.
Daarnaast hopen wij dat iedereen ook om elkaar denkt: Er zullen ouders en gezinnen
zijn die het momenteel nog moeilijker hebben dan anders, bijvoorbeeld omdat de
financiële mogelijkheden (nog) minder zijn geworden of omdat zij het moeilijk vinden
om zich sociaal of emotioneel staande te houden in deze bizarre tijd. Wij hopen dat
wij als ‘Mozaïekers’ dat van elkaar zien en hulp bieden waar dat nodig is. Op afstand
zien of merken wij als team uiteraard lang niet alles. Laten we elkaars oren en ogen
zijn en laat het ons weten wanneer wij als team iets kunnen betekenen.

