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Nieuwsbrief 11 schooljaar 2019-2020
Verjaardagskalender:
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Maarten (gr.5)
Danee (gr.8)
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Ishai (gr.7)

8
Guus (gr.2)
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Dion (gr.8)

13
Ilse (gr.7)
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17
Floor (gr.2)

19
Jocelyn (gr.7)

20

21
Nienke (gr.8)

22
Juf Hanneke
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Thomas K. (gr.1)

18
Luca (gr.3)
Zoë (gr.5)
25
Anna (gr.3)

Lindsay (gr.7)

Belangrijke data
Juni:




16 juni
22 juni
22 -26 juni

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
Sinds maandag 8 juni zijn we weer met alle leerlingen op school. We merken dat
iedereen dit heel fijn vindt.
Ondertussen is het einde van het schooljaar al weer in zicht. Voor ons gevoel zijn we
nog maar net begonnen. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn echter
al in volle gang. In deze Nieuwsbrief informeren wij u over allerlei zaken.
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Corona-maatregelen
Het is merkbaar dat de drukte in en rondom ons schoolgebouw is toegenomen nu we
weer met alle kinderen tegelijk naar school gaan. De leerlingen hanteren in school de
regels alsof ze nooit anders hebben gedaan. Super! De meeste ouders houden zich
ook heel goed aan het protocol. Helaas merken we dat sommige ouders niet alle
regels even nauw nemen. Wij volgen als school de richtlijnen en protocol van de POraad en ons bestuur op. Deze maatregelen zijn er voor de veiligheid van alle
medewerkers, leerlingen en ouders, dus ook voor ú en úw kind(eren). Wim, onze
conciërge, vindt het vervelend wanneer hij steeds opnieuw (vaak dezelfde) ouders
moet aanspreken. Dat zou toch eigenlijk niet nodig hoeven zijn? Wij rekenen op uw
medewerking!
Welkom
Welkom, Elin! Jij bent vier jaar geworden en zit nu bij ons in groep 1. Wij wensen
je een fijne tijd toe op Het Mozaïek.
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Dinsdag 16 juni wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen bij de leerlingen
van groep 7. Ze hebben in de klas geoefend, maar door het thuisonderwijs ook veel
thuis moeten doen. Wij wensen jullie heel veel succes!
Het praktisch examen zal pas in het voorjaar 2021, gelijk met de nieuwe groep 7
worden afgenomen.
Rapporten en oudergesprekken
Rapporten
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de kinderen deze keer een
alternatief rapport zullen krijgen. Een deel van het rapport wordt ingevuld door de
leerling zelf en hun ouder(s) en het andere deel wordt ingevuld door de leerkracht.
Op dinsdag 16 juni krijgt uw zoon of dochter het (lege) rapport in een insteekhoesje
mee. Wij willen u vragen om het eerste deel van het rapport samen met uw kind in te
vullen en deze uiterlijk dinsdag 23 juni weer mee te nemen naar school. De leerkracht
zal dan het laatste deel invullen en het rapport in de rapportmap stoppen. Op
dinsdag 30 juni krijgen alle kinderen hun rapportmap mee naar huis.
Wilt u ervoor zorgen dat alle rapportmappen uiterlijk 23 juni weer terug op school zijn?
Oudergesprekken
Vanuit ons bestuur hebben we te horen gekregen dat de reguliere
oudergesprekken niet lijfelijk plaats kunnen vinden. Wij hebben besloten
om alle gesprekken telefonisch te doen. U kunt van de leerkracht(en) van
uw kind(eren) vanaf vandaag (maandag 15 juni) een mail verwachten
met daarin de datum en tijd van de telefonische afspraak. Deze
gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 t/m 26 juni. Let wel: het
is mogelijk dat u bij de telefonische afspraak een anoniem nummer in uw beeldscherm
krijgt. Druk ons dan niet weg 
Overgang
Op donderdag 2 juli mogen alle kinderen even naar hun nieuwe groep en hun nieuwe
leerkracht. Ook alle nieuwe leerlingen komen die morgen op school.
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Afscheid groep 8
De maatregelen rondom Corona dwingen ons om het afscheid van onze groep 8leerlingen anders in te richten. De leerlingen van groep 8 en hun ouders zijn hiervan
inmiddels op de hoogte gebracht.
De musical wordt wel opgevoerd, maar zonder ouders. We zorgen dat de musical
wordt opgenomen en alle leerlingen krijgen hiervan een kopie.
Verder hopen we de kinderen wel een onvergetelijke dag te kunnen bezorgen met
verschillende activiteiten. En uiteraard worden ze allemaal uitgezwaaid door alle
leerlingen en leerkrachten van school!
Het exacte programma wordt nog met de leerlingen en ouders van groep 8 gedeeld.
Bijdrage voor schoolreis en –kamp en ouderbijdrage
Bijdrage schoolreis en schoolkamp:
I.v.m. Corona zijn de schoolreizen voor groep 1 t/m 6 en het schoolkamp voor groep
7 & 8 in het schooljaar 2019-2020 helaas komen te vervallen.
Vele ouders hadden een deel van de bijdrage of het hele bedrag al betaald.
Wij stellen, na overleg met onze MR, voor om de betaalde bedragen te laten staan
voor het volgend schooljaar.
Vastgestelde bijdragen (zowel in 2019-2020 als in 2020-2021):
Groep 1&2:
€25,Groep 3 t/m 6:
€30,Groep 7&8:
€70,Dit heeft de volgende consequenties:
Overgang van groep 2 naar 3: ouders betalen volgend schooljaar €5,- extra
Overgang van groep 6 naar 7: ouders betalen volgend schooljaar €40,- extra
Maakt uw kind deze overgang, dan krijgt u hiervoor volgend schooljaar een verzoek
van onze administratie.
De ouders van onze huidige groep 8-leerlingen die al (een deel van) €70,- hebben
betaald, krijgen het schoolkampgeld teruggestort.
Ook ouders van de leerlingen die tussentijds van school gaan, krijgen het schoolreisof schoolkampgeld teruggestort.
Ouderbijdrage:
Wij hebben tot dusver weinig tot geen kosten gemaakt. De festiviteiten en activiteiten
die na maart gepland stonden, zijn niet door gegaan. De uitgaven vóór 15 maart
waren laag; hiervoor hebben wij een voldoende grote buffer.
Wij hebben daarom besloten om ook de al betaalde ouderbijdrage-gelden voor
komend schooljaar te laten staan.
Ouders die nog geen ouderbijdrage hebben betaald of nog niet de volledige
bijdrage hebben betaald, kunnen dit volgend schooljaar alsnog doen.
Ouders van de leerlingen die tussentijds van school gaan, krijgen de ouderbijdrage
teruggestort.
De ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 8 willen wij wél graag laten betalen.
Hiervan zal een deel van de afscheidsdag van groep 8 betaald worden.
De meerkosten (boven €20,-) zijn dan voor rekening van de school.
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Klassenverdeling schooljaar 2020-2021
We hebben de klassenverdeling voor volgend schooljaar zo goed als rond. Alleen in
groep 7 missen we nog een leerkracht voor twee dagen, maar hierover zijn
momenteel nog gesprekken gaande.
In de bijlage sturen we de klassenverdeling mee, incl. de toelichting.
Wij zijn blij dat we nu alvast twee nieuwe collega’s welkom mogen heten:
 Mariska Deuring; zij is momenteel onze LIO-stagiaire en heeft een benoeming
van twee dagen gekregen in groep 6.
 Esther Wilting; Esther zal tijdens het zwangerschaps- en ouderschapsverlof van
Riëtte drie dagen werkzaam zijn in groep 7. Op het moment dat Riëtte weer
gaat beginnen, blijft Esther nog twee dagen in groep 7 werken.
Wij vinden het ontzettend fijn dat Mariska en Esther ons team komen versterken.
Welkom!
Afscheid
Aan het eind van een schooljaar gaan we ook afscheid nemen van enkele
medewerkers en stagiaires:
 Renny Orsel, al 34 jaar als schoonmaakster verbonden aan onze school (De Ark
/ Het Mozaïek) gaat per 1 augustus met pensioen. Renny is altijd enorm
betrokken bij onze school en ze heeft een zeer goede band met al onze
collega’s. Helaas is Renny al sinds oktober wegens ziekte uit de running.
Uiteraard gaan wij als team nog uitgebreid afscheid van haar nemen. Gezien
de huidige Corona-maatregelen zullen we dit na de zomervakantie doen.
 Aïsha Pijper, onze onderwijsassistent. Aïsha heeft twee schooljaren bij ons
gewerkt. Ze werkte twee dagen als onderwijsassistent en was twee dagen
stagiaire bij ons, in het kader van haar opleiding tot Educatief Pedagogisch
Medewerkster. Aïsha heeft deze opleiding bijna voltooid en zij gaat volgend
schooljaar starten met de Pabo, een voltijd opleiding waardoor ze haar baan
als onderwijsassistent zal moeten beëindigen. Jammer voor ons, maar we
wensen haar uiteraard veel succes. Er zijn momenteel gesprekken met een
mogelijke nieuwe onderwijsassistent.
 Rianne van Loon, onze vakleerkracht gym. Zij gaat meer uren op de Oranje
Nassauschool werken. Wie haar gaat vervangen is nog niet duidelijk.
 Onze stagiaires tot onderwijsassistent: Jarko Wubs, Tom Ottevanger en Mirjam
Breider. Zij hebben alle drie de opleiding voltooid. Gefeliciteerd!
 Julian Koops, ook stagiaire onderwijsassistent, zien we volgend jaar weer terug
bij ons op school.
 Shanel Veer en Nadine van der Laan (pabo-stagiaires): Nadine heeft inmiddels
voor een andere opleiding gekozen en Shanel gaat volgend schooljaar op een
andere school stage lopen. Veel succes!

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

