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Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020-2021
Verjaardagskalender:
zondag
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Valerio (gr5)

24
Vitoria (gr5)
Roos (gr6)
31
Joas (gr1)

6

7

dinsdag
18
Sam (gr1)
Lars (gr3)
25

woensdag
19
Mitch (gr2)
Elijah (gr4)
26

donderdag
20
Dean (gr5)
Julian (gr7)
27
Veerle (gr3)
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2
Ilse (gr4)
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8
Lieke (gr6)
en Ilana
(gr6)

9

10
Lesley (gr2)

Belangrijke data
Augustus:
 17 aug
 25 aug

Eerste schooldag
gr. 1 en 2 Verkeersttheaterproject Stop!Licht!

September:
 2 sept
 14 sept
 23 sept
 30 sept

Alternatieve Informatieavond
gr. 5 en 6 Fietslessen (fiets mee!)
Start Kinderpostzegelactie (gr. 7)
Start Kinderboekenweek

vrijdag
21
Raoul (gr2)

zaterdag
22

28
Jamie (gr3)
Myhra (gr5)
4

29

11

5
Liz (gr3)
Koen (gr4)
Maja (gr8)
12

Even bijpraten
De vakantie zit er op! Wij hopen dat iedereen heerlijk uitgerust is en weer vol energie
kan beginnen. Wij hebben er weer zin in!
In deze nieuwsbrief staan alvast belangrijke data voor de eerste paar weken.
Binnenkort ontvangt u per mail de Activiteitenkalender voor dit hele schooljaar.
Protocol rondom Corona
Het protocol van voor de vakantie geldt nog steeds. Dit protocol wordt als bijlage
meegestuurd bij deze nieuwsbrief. Wij willen u vragen om het protocol nogmaals door
te lezen en de maatregelen goed in acht te nemen!
Wilt u dit a.u.b. ook delen met andere mensen die uw kind(eren) komen halen? Wij
zorgen voor informatievoorziening richting de BSO’s.
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Welkom!
We mogen aan het begin van dit schooljaar weer nieuwe leerlingen welkom heten:
Groep 1: Sam, Joas, Lot en Emilia
Groep 3: Lotte
Iedereen van harte welkom op Het Mozaïek. Wij wensen jullie een fijne tijd toe!
(Zoals u in het Corona-protocol kunt lezen, mogen onze nieuwe leerlingen op de
eerste schooldag door één ouder naar binnen worden gebracht.)
Gymdagen 2020-2021
Groep 3:
vrijdag
Groep 4:
vrijdag
Groep 5:
donderdag (laatste uur)
Groep 6:
donderdag
Groep 7:
donderdag
Groep 8:
donderdag (eerste uur)
Groep 3/4/5 gaat lopend naar gym. Groep 5 in eerste instantie dus ook, deze groep
gaat t.z.t. misschien op de fiets.
Groep 6/7/8 gaat op de fiets naar gym (dus fiets mee!)
Op donderdagmorgen hebben de groepen 6, 7 en 8 gym van onze (nieuwe)
vakleerkracht Marloes Leeman. Welkom Marloes!
Groep 8 mag rechtstreeks vanuit huis naar De Spont gaan. (Niet voor 8.20 uur
aanwezig zijn!) Zij worden opgevangen door juf Sanne en/of juf Marloes.
Spellingsonderwijs
Wij willen ons spellingsonderwijs graag iets efficiënter gaan organiseren. Binnen onze
school werkt namelijk een aantal leerlingen op een eigen leerlijn voor spelling. Dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat een leerling in groep 7 op het groep 6 niveau werkt. Om
voor deze leerling extra instructie- en begeleide inoefentijd te realiseren, gaat hij/zij de
spellingslessen volgen in groep 6. Dit heeft tot gevolg dat de groepen 6 t/m 8
standaard op maandag, dinsdag en woensdag om 10:35u spelling hebben, zodat de
desbetreffende leerling door kan schuiven naar het juiste niveau. Hierdoor krijgt de
leerling meteen de juiste instructie (hoeft niet te wachten tot de eigen leerkracht de
andere kinderen aan het werk heeft gezet), heeft hij/zij meer oefentijd en mist hij/zij
hierdoor geen andere lessen van zijn eigen leerjaar. Wij zullen deze manier van werken
rond de herfstvakantie evalueren.
Lunchen op school
Denkt u er weer aan dat u uw kind(eren) een theedoek mee geeft voor de lunch?
Deze gebruiken we als placemat op de tafel, zodat de tafel schoon blijft. Na het eten
wordt de theedoek opgevouwen en weer in de tas gedaan. We voorkomen op deze
manier ook, dat er veel kruimels op de grond vallen.
Misschien is het handig om broodtrommels en bekers te voorzien van naam?
Slofjes
In de klassen (groep 3 t/m 8) lopen de kinderen op sokken of op meegenomen sloffen.
Wilt u de slofjes weer mee geven? In de garderoberuimtes zijn planken, waar de
schoenen netjes óp of onder gezet kunnen worden.
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Alternatieve Informatieavond
Het is de gewoonte om aan het begin van het schooljaar een informatieavond te
houden voor alle groepen. Tijdens zo’n avond kunt u kennismaken met de leerkracht
van uw kind(eren) en krijgt u informatie over het programma en de afspraken van het
nieuwe schooljaar.
Vanwege de Corona-maatregelen kunnen wij deze informatieavond helaas niet
fysiek houden. Maar we hebben een goed alternatief gevonden, denken wij. Op
woensdag 2 september ontvangt u per mail een filmpje waarop de leerkracht(en)
zich voorstelt /voorstellen. Daarnaast ontvangt u een powerpointpresentatie met
daarin de informatie over het komende schooljaar. Mocht u n.a.v. het filmpje of de
presentatie vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met de betreffende
leerkracht opnemen. Contactgegevens zullen in de presentatie worden opgenomen.
Parro gaat Klasbord vervangen
Het vertrouwde ‘Klasbord’, de communicatietool tussen school en ouders, gaan we
vervangen door Parro. Waarom doen we dat? Parro biedt meer mogelijkheden. We
kunnen met Parro namelijk ook de oudergesprekken plannen. Dit deden we voorheen
met ‘Oudergesprekken op school’, maar deze site is gestopt. We zochten dus een
alternatief en dat is Parro geworden.
Parro is bovendien gelinkt aan ons administratiesysteem Parnassys. De groepen
worden automatisch gevuld met de leerlingen van de betreffende groep. U heeft
hierdoor geen inlogcode meer nodig, maar u krijgt een uitnodiging per mail. Parro
heeft ook een app voor uw telefoon. Volgende week krijgt u hierover meer informatie
per mail toegestuurd.
Tenslotte: Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Heeft u vragen of
opmerkingen? Laat het ons dan weten.

