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Nieuwsbrief 10 schooljaar 2019-2020
Verjaardagskalender:
zondag
17

maandag
18

dinsdag
19

woensdag
20
Bas (gr.2)

donderdag
21
Yenthe (gr.1)

vrijdag
22

zaterdag
23

24
Tess (gr.6)

25

26

28

1
Islam (gr.3)
Robert (gr.6)

2

29
Jayden
(gr.4)
5

30

31
Thobian (gr.1)

27
Mylène
(gr.1)
3
Mart (gr.3)

7

8

9

10

4
Hefziba
(gr.4)
11

12

6
Juf
Annemiek
13

Belangrijke data
Juni:





1 juni
16 juni
22 juni
23 -26 juni

2e Pinksterdag
Theoretisch verkeersexamen gr.7
Studiedag: kinderen vrij!
Oudergesprekken

Juli:




1 juli
2 juli
3 juli

Afscheid groep 8
Kennismaking nieuwe groep
Laatste schooldag: kinderen om 12.00 uur vrij!

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.

Even bijpraten
We zijn weer begonnen! Wat was het superleuk om alle leerlingen weer te zien. Wel
een raar gezicht, die half-lege klaslokalen! De meeste kinderen stonden ook te
popelen om weer te beginnen. Wij zijn heel tevreden over het naleven van de nieuwe
regels door zowel ouders als leerlingen. Het is fijn om te merken dat het werkt en dat
we het samen kunnen oppakken. Natuurlijk is het soms best lastig en onhandig, maar
we hebben geen andere keus. Het is in ieder geval fijn dat iedereen rekening met de
ander houdt.
De juf van groep 8 had meteen een nieuwtje: juf Riëtte en haar man verwachten in
oktober hun derde kindje. Wij zijn superblij voor hen! Op de eerste maandag werd
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meteen een videobelafspraak met de andere helft van de groep gemaakt om het
nieuws te kunnen delen.
Organisatie schooldagen en schooltijden vanaf 2 juni
Het huidige rooster waarin we werken met halve groepen wordt nog met één week
verlengd, nl. van 2 t/m 5 juni. Wij hanteren in die week weer onze gewone schooltijden:
8.25-14.00 uur. De leerlingen lunchen dan dus ook weer op school. Wij hebben altijd
als regel dat iedere leerling een theedoek mee neemt om tijdens de lunch op tafel te
leggen. Veel kinderen en ouders vergeten om een theedoek mee te nemen / te
geven. Dit is vanaf nu essentieel! Theedoek is verplicht!
Hieronder het rooster voor 2 t/m 5 juni:
Week 23: (8.25-14.00 uur)

Maandag
1 juni
Dinsdag
2 juni
Woensdag
3 juni
Donderdag
4 juni
Vrijdag
5 juni

Vrij: 2e Pinksterdag
Groep
1B
Groep
1A
Groep
1B
Groep
1A

Groep
2B
Groep
2A
Groep
2B
Groep
2A

Groep
3B
Groep
3A
Groep
3B
Groep
3A

Groep
4B
Groep
4A
Groep
4B
Groep
4A

Groep
5B
Groep
5A
Groep
5B
Groep
5A

Groep
6B
Groep
6A
Groep
6B
Groep
6A

Groep
7B
Groep
7A
Groep
7B
Groep
7A

Groep
8B
Groep
8A
Groep
8B
Groep
8A

U heeft, wanneer u werkt in een cruciaal beroep, recht op extra onderwijsdagen voor
uw kind(eren). Mocht dit nodig zijn, wilt u dit dan uiterlijk woensdag 27 mei per mail
doorgeven aan Margreet: directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl
Met ingang van maandag 8 juni zijn alle leerlingen weer op alle dagen welkom! Wij
vinden het fijn dat de kinderen het schooljaar met de gehele groep kunnen afsluiten.
Let op: wij blijven dit hele schooljaar dezelfde Coronaregels hanteren t.a.v. brengen
en halen en hygiëne. Dit gaat nog niet veranderen!
Met ingang van dinsdag 2 juni zijn externe begeleiders als bijvoorbeeld logopedist en
dyslexiespecialist weer welkom bij ons op school. Zij hebben de juiste
voorzorgsmaatregelen genomen om met individuele kinderen te kunnen werken.
Deze begeleiders zijn belangrijk voor de ontwikkeling van bepaalde leerlingen en
hebben in school hun eigen spreekkamer.
Voor dit schooljaar vervallen alle schoolse activiteiten, evenementen, reizen e.d.
Wij zijn momenteel aan het onderzoeken hoe er wel de mogelijkheid bestaat om op
een feestelijke, maar verantwoorde wijze afscheid te kunnen nemen van groep 8.
Dit afscheid staat gepland op woensdag 1 juli.
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Welkom
Wij mogen weer nieuwe leerlingen in groep 1 welkom heten: Elise
en Yenthe zijn inmiddels vier jaar geworden, Mylène en Thobian
zijn de komende week jarig.
Iedereen van harte welkom bij ons op school en wij wensen jullie
een fijne tijd toe op Het Mozaïek!
Onze school telt momenteel 177 leerlingen.. en… we gaan dit
schooljaar voor het eerst sinds jaren het aantal van 180
overschrijden. Tot aan de zomervakantie uiteraard, want daarna
nemen we weer afscheid van onze groep achters!
Schoolfoto’s
Wij verwachten ieder moment de bestelformulieren voor de gemaakte schoolfoto’s
op school. Wanneer deze binnen zijn, krijgt iedere leerling zo’n formulier mee. Hierop
staat een gepersonaliseerde code waarmee u als ouder kunt inloggen en de
betreffende foto kunt bestellen.
Beeldschermen
Wij hebben een groot aantal computerbeeldschermen (17 inch) op zolder staan die
we niet meer gebruiken. Ze werken echter nog prima. Heeft u belangstelling? Wij
verkopen ze voor €5,- per stuk. Als u belangstelling heeft, dan kunt u deze week een
mail sturen naar directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl. U hoort dan van ons wanneer
u uw beeldscherm kunt komen halen.
Theoretisch verkeersexamen groep 7
In verband met de Corano-maatregelen zijn in maart/april het theoretisch- en
praktisch verkeersexamen voor groep 7 afgelast. Inmiddels is er voor het theoretisch
verkeersexamen een nieuwe datum bekend: dinsdag 16 juni.
Op de dagtaak van de leerlingen van groep 7 zal vanaf nu ook regelmatig weer een
taak voor verkeer op het programma staan. Even alle kennis weer opfrissen 
Groep 7 zal ook als huiswerk weer de digitale oefenexamens maken. Wilt u waar kan
deze oefenexamens samen met ze maken en/of bespreken?
TIP: De site van Veilig Verkeer Nederland (https://examen.vvn.nl/oefenen) biedt naast
de oefenexamens ook nog andere mogelijkheden om extra te oefenen en/of de
regels door te lezen en te leren.
Ook heeft het VVN een app ontwikkeld waar kinderen ook nog oefenvragen kunnen
maken & routes inclusief verkeersborden/realistische verkeerssitutaties kunnen
oefenen. Deze app is gratis te downloaden.

Als laatste tip nog de site van Junior Einstein (verkeer.oefenen.nl), deze heeft goede
vragen inclusief uitleg. Vooral voorrangsregels/voorrangssituaties en de verschillende
verkeerstekens/verkeersborden zijn belangrijke onderdelen. In de klas gaan we de
instructies en opdrachten van Junior Einstein ook inzetten.
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Over het praktisch verkeersexamen is op dit moment nog geen nieuwe informatie. Het
VVN praktisch verkeersexamen heeft namelijk geen vaste landelijke datum. De lokale
organisator van Stadskanaal gaat nog in overleg met de scholen om te zoeken naar
een goed moment voor het praktijkexamen. Het is afwachten of dit nog dit schooljaar
zal zijn of in het nieuwe schooljaar. VVN denkt hierbij bijvoorbeeld aan de herfst 2020
of het voorjaar 2021. We houden u op de hoogte.
Rapporten, oudergesprekken en overgang
In deze weken na het thuisonderwijs werken we er op school hard aan om in kaart te
brengen of er achterstanden zijn ontstaan, of bij bepaalde leerlingen achterstanden
groter zijn geworden en welke onderlinge verschillen er zijn. Hiervoor gebruiken we
methodetoetsen, maar toetsen we waar nodig ook met terugwerkende kracht om
aan te kunnen sluiten bij wat de leerlingen beheersen. Maar bovenal kijken, luisteren
en observeren we goed. Bovenschools is er afgesproken dat we de eind-toetsen van
ons Cito-leerlingvolgsysteem niet in juni maar begin september af zullen nemen. Dit is
trouwens landelijk op veel scholen het geval. Cito speelt hier ook op in door een extra
normering te maken voor september. De Coronaweken, met vlak daarna de
zomervakantieweken, zullen voor bepaalde kinderen nadelig (kunnen) zijn. Wij hopen
door het afnemen van de toetsen in september een goed startpunt te kunnen
bepalen van waaruit wij volgend schooljaar verder zullen werken.
Daarnaast ligt het voor de hand dat we dit schooljaar niet door alle leerstof komen.
Wij maken nu gedegen keuzes: welke doelen moeten de kinderen nu halen, wat komt
volgend schooljaar nog voldoende terug en wat pakken we begin volgend
schooljaar uitvoeriger op? Op de studiedag van 22 juni zullen de leerkrachten alle
leerlingen zorgvuldig aan elkaar overdragen.
Rapporten
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het maken van een realistisch rapport na deze
periode niet haalbaar is. Voor de meeste vakken hebben we weinig tot geen cijfers
kunnen verzamelen. De methodetoetsen die we nu afnemen hebben een meer
diagnostiserend karakter: welke hiaten zijn er, waar moet aan gewerkt worden.
Omdat we de leerlingen niet tekort willen doen, hebben we besloten om geen
‘regulier’ eindrapport te maken. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. Toch vinden
we het waardevol om de kinderen een aandenken / herinnering aan deze bijzondere
tijd te geven. Wij beraden ons momenteel daarom op een alternatief rapport.
Oudergesprekken
Om de ontwikkeling van uw kind(eren) te kunnen bespreken, zullen wel alle
ouders worden uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek en niet een
selectie, zoals we normaal gesproken in juni zouden doen. Deze
gesprekken worden gehouden van 23 – 26 juni. Wanneer het onmogelijk
blijkt om de gesprekken ‘lijfelijk’ te organiseren, dan zullen we videobellend
of telefonisch een gesprek hebben.
Overgang of doublure
U zult begrijpen dat wij het erg lastig vinden om voor sommige leerlingen een juiste
keuze voor overgang of doublure (zittenblijven) te maken. De huidige weken zijn m.n.
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erg belangrijk om te bepalen of al aanwezige achterstanden misschien nog groter zijn
geworden.
Over sommige leerlingen hebben leerkrachten al vóór het begin van de Corona-crisis
gesprekken met de betreffende ouders gehad. Deze gesprekken zijn inmiddels
telefonisch hervat.
Van de leerlingen waarover we sterk twijfelen zullen we binnenkort de ouders graag
willen spreken. Dit zal waarschijnlijk een telefonisch gesprek zijn.
Normaal gesproken zijn de beslissingen over doublure eind mei al genomen en
besproken met de ouders. Dit gaat ons dit jaar waarschijnlijk niet lukken. Sommige
besluiten zullen nog in juni vallen. Ook hiervoor hopen we op uw begrip.
Sluiting BSO Acaciahof
Tot onze grote spijt moeten we vertellen dat BSO Acaciahof (de BSO die in ons
gebouw gehuisvest is) m.i.v. het nieuwe schooljaar haar deuren sluit.
De opvang heeft al langere tijd te maken met een (te) klein aantal kinderen die van
de BSO gebruik maakt. De afgelopen weken heeft de organisatie KONN samen met
de schoolbesturen (Scholengroep Perspectief en Opron) de mogelijkheden voor
openhouden van de opvang besproken. Helaas heeft men in gezamenlijkheid
moeten constateren dat het financieel niet haalbaar is om de BSO open te houden.
Tot grote spijt van iedereen heeft men daarom moeten besluiten om de BSO te sluiten.
Helaas, helaas! Wij vinden het een groot verlies voor ons gebouw.
De betreffende ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

