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Afscheid groep 8
Kennismaking nieuwe groep
Laatste schooldag: kinderen om 12.00 uur vrij!
Zomervakantie
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021

Even bijpraten
De laatste schoolweek! Zoals altijd is er in zo’n week nog vanalles te doen en te
regelen. De alternatieve rapporten zijn ingevuld en mee gegeven. Het was leuk om
te lezen hoe kinderen en ouders de thuisonderwijs-weken hebben beleefd. Zo hebben
alle kinderen een aandenken aan deze speciale periode. Deze week namen we
afscheid van groep 8 en enkele kinderen die tussentijds van school gaan. We hebben
vanmorgen ook nog een kijkje genomen in de nieuwe groep. En vrijdag…. hebben
we nog iets leuks op het programma staan. Dit is allemaal te lezen in deze nieuwsbrief!
Het duurt nog even, maar in de laatste vakantieweek kunt u van ons een mail
verwachten met daarin de Coronamaatregelen die wij na de zomervakantie zullen
hanteren. Het is nu nog te vroeg om daar al iets van te kunnen zeggen.
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Welkom
Welkom, Sophie! Jij bent vier jaar geworden en zit nu bij ons in groep 1. Wij
wensen je een fijne tijd toe op Het Mozaïek.
Afscheid
Niet alleen een welkom in deze nieuwsbrief, ook een afscheid! De vorige keer
noemden we al de collega’s en stagiaires van wie we afscheid gaan nemen. Nu ook
een afscheidswoord aan leerlingen:
DAG EN HOPELIJK ZIEN WE JULLIE NOG EENS: Ties, Christian, Mika, Manoah,
Julius, Lieke, Luard, Martijn, Nienke, Dion, Carina, Danee, Raphaelo, Werner,
Annemarie, Sarah, Nova, Isa, Just, onze toppers uit groep 8! Wij hopen dat
jullie met een fijn gevoel terugkijken op jullie basisschooltijd! Jullie waren een
fijne, gezellige, bevlogen, soms vurige groep, waarmee we ons niet hoefden
te vervelen! We gaan jullie missen en we hopen dat jullie je neus nog eens
zullen laten zien. Veel succes op het Ubbo Emmius!
We nemen ook afscheid van Jocelyn, Amber, Tom en Jalaysa. Wij hopen dat jullie een
fijne tijd bij ons op school hebben gehad en we wensen jullie veel succes en plezier
op jullie nieuwe school. Bedankt voor de gezellige tijd en ook jullie hopen we nog eens
terug te zien.
Afscheid groep 8
We hebben een leuk programma voor de afscheidsdag van groep 8 kunnen maken.
Wat hebben we gisteren zoal gedaan? Gepicknickt in het Pagedal met een ontbijtje
van de Hema, in alle groepen getrakteerd, musical opgevoerd voor de kinderen van
groep 6 en 7 (er is een professionele opname van gemaakt en alle leerlingen krijgen
deze op usb-stick), uitgezwaaid door alle leerlingen van school, na schootijd
gelasergamed in de school, een bbq met de leerkrachten en tot slot een
afscheidswoord op het plein waarbij hun ouders op gepaste afstand welkom waren.
Wij denken dat we er op deze manier toch een onvergetelijk afscheid van hebben
gemaakt!
Groep 8 is donderdag en vrijdag al vrij.
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Dinsdag 16 juni is het theoretisch verkeersexamen afgenomen bij de
leerlingen van groep 7. En… iedereen is geslaagd! Van harte
gefeliciteerd! Een geweldige prestatie!
Het praktisch examen zal pas in het voorjaar van 2021, gelijk met de
nieuwe groep 7 worden afgenomen.
Alvast een kijkje nemen in je nieuwe groep!
Vanmorgen mochten alle kinderen van 10.45 tot 11.15 uur even naar hun nieuwe
groep en hun nieuwe leerkracht. Ook alle nieuwe leerlingen kwamen vanmorgen op
school. Omdat juf Angela op donderdag niet op school is, heeft de nieuwe groep 5
alvast op woensdag 1 juli kennis met haar gemaakt.
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Verrassing op de laatste schooldag
Op vrijdag 3 juli komt er een snackkar op het schoolplein te staan ter ere van het
afscheid van een collega van De Hagenhofschool. Zij hebben ons gevraagd of wij
daar ook gebruik van zouden willen maken. Uiteraard, dat leek ons een leuke
verrassing voor de kinderen. Alhoewel, verrassing, de kinderen weten er al een klein
beetje van, omdat ze mochten kiezen welke snack ze graag willen hebben. Het is als
tussendoortje bedoeld, de kinderen krijgen een klein beetje patat met een
minifrikadel of bitterbal, eventueel een vegetarische variant. De kinderen mogen
gewoon hun fruit meenemen, maar het is dus mogelijk dat ze daarvan nog iets mee
terug nemen naar huis. In ieder geval wel graag eigen drinken mee geven.
Let op: de kinderen zijn vrijdag 3 juli om 12.00 uur vrij!
Gevonden voorwerpen
Op donderdag 2 juli leggen we tegen 14.00 uur alle gevonden voorwerpen die op
school liggen op het grasveldje (het zgn. voetbalveldje) buiten het hek. Wilt u a.u.b.
kijken of u iets herkent? We laten vantevoren alle kinderen zelf ook even kijken.
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de
zomerperiode. In de gratis app staan e-books en luisterboeken, voor jonge lezers,
tieners en volwassenen. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via
Google Play, van 1 juli t/m 30 augustus 2020. Zie ook www.vakantiebieb.nl
Vacature in groep 7 opgevuld
In groep 7 misten we tot (en met) februari nog een leerkracht voor twee dagen.
Gelukkig is ook deze vacature opgevuld:
Juf Mariska Deuring had al een benoeming voor twee dagen in groep 6, maar ze komt
ook tot de voorjaarsvakantie twee dagen in groep 7 werken:
Maandag en dinsdag: Juf Mariska
Woensdag, donderdag en vrijdag: juf Esther
Wanneer juf Riëtte terugkomt, veranderen de werkdagen van juf Esther:
Maandag, donderdag en vrijdag: juf Riëtte,
Dinsdag en woensdag: juf Esther
Volgend schooljaar nieuwe lunchpauzetijden
M.i.v. het nieuwe schooljaar hebben we nieuwe lunchpauzetijden. De
Hagenhofschool gaat naar ‘onze pauzetijd’ en wij hanteren dan de volgende tijden:
12.15-12.30 uur lunchen in de groep, 12.30-13.00 uur buiten spelen.
Als ouder zult u hier verder niets van merken, maar we willen het wel even met u delen.
Reden voor deze wisseling is, dat we eigenlijk een keer zouden ruilen met de Hagenhof
met pauzetijden. Hun huidige pauzetijd (vanaf half 12) past echter niet goed in onze
lesroosters. De tijd tussen de tweede kleine pauze en lunchpauze is dan erg kort.
Daarom hebben we voor een andere variant gekozen.
Tenslotte: Wij wensen iedereen een heel fijne, zonnige zomervakantie!
Wij hopen dat iedereen lekker uitrust en dat we iedereen na de
zomervakantie in goede gezondheid weer mogen ontmoeten!
Geniet ervan! Graag tot maandag 17 augustus!

