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Nieuwsbrief 2 schooljaar 2020-2021
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Belangrijke data
September:
 14 sept
 23 sept
 30 sept

gr. 5 en 6 Fietslessen (fiets mee!)
Start Kinderpostzegelactie (gr. 7)
Start Kinderboekenweek. Thema: En toen?

Oktober:
 7 okt
Studiedag: kinderen zijn vrij
 9 okt
Afsluiting Kinderboekenweek
 12 t/m 16 okt Herfstvakantie
 26 t/m 30 okt Oudergesprekken
Even bijpraten
De schoolgids is in de eerste weken na de zomervakantie afgerond en is te vinden op
de website van de school en als bijlage bij deze nieuwsbrief. De schoolgids heeft een
andere lay-out gekregen dan u gewend was. Dit komt doordat de schoolgidsen
binnen onze Scholengroep Perspectief nu via “Vensters” worden gemaakt. Op deze
website loggen we als school in, vullen allerlei gegevens in, waarmee ‘Scholen op de
kaart’ wordt gevuld. Ouders en andere externen kunnen hier informatie vinden van
(inmiddels al veel) scholen in Nederland. Bepaalde onderdelen vormen vervolgens
ook de schoolgids van de school.
(Vensters zit momenteel in een soort overgangsfase. In de schoolgids ziet u op blz 6
dat er volgens het programma iets mist, maar dit onderdeel is momenteel niet in te
vullen op ‘Vensters’. Nu lijkt het alsof wij dit niet met u willen delen, maar dat is
uiteraard niet zo )
Parro: Bijna alle gezinnen zijn inmiddels via Parro aan ons gekoppeld. Wij missen nog
zes gezinnen. Wij hopen dat ook deze gezinnen Parro z.s.m. activeren. Lukt het niet of
heeft u vragen? Neem dan even telefonisch of via de mail contact op met Margreet
Mulder. Zij kan u waarschijnlijk wel verder helpen. Het is echt heel belangrijk dat we
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alle ouders via Parro kunnen bereiken. Bijvoorbeeld om u ’s morgens te kunnen
informeren wanneer een leerkracht ziek is en om u op de hoogte te brengen van de
activiteiten in de groep. Eind oktober staan de oudergesprekken op de agenda en u
dient zich dan via Parro in te schrijven.
Protocol rondom Corona:
 milde klachten – wanneer blijven we thuis?
Er blijkt toch nog onduidelijkheid wanneer en hoe lang kinderen die
verkouden zijn of hoesten thuis moeten blijven. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen kinderen van groep 1 en 2 en kinderen uit groep 3 t/m 8:
Groep 1 & 2:
Kinderen van groep 1 en 2 mogen bij (neus)verkoudheid wél naar school komen.
Wanneer niet:
Bij hevig hoesten (en dit past niet bij bekende klachten als astma/hooikoorts)
Bij koorts en/of reuk- en smaakverlies
Iemand in het gezin heeft koorts of last van benauwdheid
Groep 3 t/m 8:
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 beschikken we over een ‘beslisboom’ aan de
hand waarvan wij kunnen bepalen of een kind naar school mag komen.
De beslisboom is als bijlage toegevoegd. Wilt u deze doorlopen wanneer uw kind of
één van uw huisgenoten klachten heeft?
Groep 1 t/m 8:
Voor alle kinderen (gr. 1 t/m 8) geldt: de kinderen (maar ook huisgenoten met koorts
of benauwdheid) moeten 24 uur klachtenvrij zijn voordat het kind weer naar school
mag.
U kunt er uiteraard voor kiezen om uw kind bij klachten te laten testen. Tot aan de
uitslag mag het kind niet naar school komen. Bij negatieve uitslag (dus geen Corona)
mag het kind weer naar school, ook wanneer de klachten dan nog niet weg zijn.
 Leerkrachten en/of leerlingen thuis bij milde klachten – hoe pakken we dit op?
Wij voorzien, zeker voor de komende herfstmaanden, veel problemen wanneer
leerkrachten met milde klachten (hoesten, keelpijn, verkouden) thuis moeten blijven.
Wij ontwikkelen momenteel een stappenplan die we in zullen zetten wanneer er geen
invalleerkrachten blijken te zijn. Leerlingen kunnen dan niet naar school, er zullen dan
helaas groepen leerlingen thuis komen te zitten. Om de onderwijsachterstanden zo
veel mogelijk te beperken ontwikkelen we dus een stappenplan/noodplan. Zodra dit
klaar is (binnenkort), zullen wij u hierover informeren.
Ook voor leerlingen die langere tijd thuis zitten, maar niet erg ziek zijn, willen we de
achterstanden zoveel mogelijk beperken en zullen wij een soortgelijk stappenplan
maken.
 Brengen en halen: geef elkaar de ruimte
Bij het brengen en halen van de kinderen wordt het fietspad en het voetpad soms
versperd door ouders die blijven hangen en nakletsen. Dit is vervelend voor andere
ouders die hun kind ook tot het hek of (bij groep 1 en 2) tot de deur willen brengen.
Het is voor hen niet mogelijk om 1,5 m afstand te houden wanneer ouders blijven
staan. Wilt u daarom kinderen die zelf naar school kunnen komen zoveel mogelijk
zelfstandig laten gaan? Wilt u na het brengen van uw kinderen de weg vrijmaken voor
de volgende ouders? Wij begrijpen dat bij het halen van de kinderen veel ouders
verzamelen rondom de uitgang, maar wilt u zoveel mogelijk verspreiden en niet blijven
hangen? Op deze manier houden we het voor iedereen veilig.
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Welkom!
Deze keer heten we onze stagiaires welkom:
Stagiaires onderwijsassistent:
Groep 1: juf Roos en juf Eileen
Groep 3: meester Lars en meester Julian
Groep 4: meester Rick
Stagiaires pabo:
Groep 2: juf Marijke
Groep 6: meester Henri
Even voorstellen
Juf Mariska Deuring
Misschien heeft u mij al wel in school gezien, maar weet u nog niet
precies wie ik ben. Daarom stel ik mij graag eventjes aan u voor:
Mijn naam is Mariska Deuring en ik sta op maandag en dinsdag voor
groep 7 tot juf Riëtte terug is van verlof, daarnaast sta ik op de
woensdag en de vrijdag voor groep 6. Ik vind het belangrijk dat
kinderen met een veilig gevoel naar school gaan en dat ieder kind
gerespecteerd wordt zoals hij of zij is. Hier werk ik dan ook graag
aan mee, zodat we er samen een leuk schooljaar van maken.
Naast mijn onderwijs carrière dans ik graag en ga ik graag een
stukje mountainbiken. Ook hou ik erg van een aantal baantjes trekken in het
zwembad. Mocht u nog enige vragen hebben, schroom u niet en trek aan de bel.
Graag tot ziens op CBS Het Mozaïek.
Juf Esther Wilting
Eén van de nieuwe gezichten op CBS Het Mozaïek ben ik, Esther
Wilting. Samen met Hans, onze kinderen Joris, Frederieke en Stijn
en onze hond Charlie woon ik in Nieuw-Buinen. Ik werk inmiddels
al heel wat jaren met veel plezier in het basisonderwijs. De
afgelopen jaren werkte ik met name in de midden-en
bovenbouw in Musselkanaal en ook in Borger. Dit jaar ben ik tot
en met de voorjaarsvakantie op woensdag, donderdag en
vrijdag in groep 7 hier op Het Mozaïek. Wat een prachtige
school! Na de voorjaarsvakantie, als juf Riëtte terug is van
zwangerschapsverlof, ben ik op dinsdag en woensdag in groep
7. Ik heb er veel zin in en hoop er samen met de kinderen, met
jullie als ouders én met mijn nieuwe collega’s een super leuk jaar
van te maken!
Juf Debora Brouwer
Ik ben Debora Brouwer en ik ben 26 jaar. Samen met mijn vriend woon
ik in Onstwedde. Van maandag- tot en met donderdagochtend werk
ik op school als onderwijsassistent.
Op sommige ochtenden help ik in de groep, andere ochtenden werk
ik met kinderen buiten de klas. Ik heb veel zin in dit schooljaar!
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Groepsouders
Voor de volgende groepen zoeken we nog een groepsouder:
Groep 2
Groep 3 (of Groep 7)
Groep 4
Groep 5: graag nog een tweede groepsouder
Wie komt de leerkrachten ondersteunen? U kunt zich aanmelden bij de
groepsleerkracht van uw kind
Kinderpostzegelactie
Woensdag 23 september staat de kinderpostzegelactie voor groep 7 gepland. Een
traditie, een jaarlijkse activiteit voor groep 7.
Wij krijgen binnenkort de materialen binnen. De betreffende organisatie heeft
aanpassingen gedaan wat betreft de manieren van verkoop, i.v.m. Corona. Wij zullen
samen bekijken of deze aanpassingen wat ons inziens voldoende zijn en/of
realiseerbaar zijn. Mochten wij tot de conclusie komen dat dit niet zo is, dan is het
mogelijk dat we besluiten om toch niet mee te doen aan de kinderpostzegelactie. Wij
houden u (ouders van groep 7) op de hoogte.
Hoofdluis
Momenteel is het LuizenOpsporingsTeam nog niet weer actief binnen onze school.
Helaas houden hoofdluis en neten hier geen rekening mee; ze zijn al weer
gesignaleerd. Wilt u uw kind(eren) de komende tijd zelf regelmatig controleren op
hoofdluis en neten? Stel ons even op de hoogte wanneer deze ongenode gasten
aanwezig zijn. En uiteraard een dringend verzoek om meteen met de behandeling
ervan te beginnen. Informatie over een juiste behandeling sturen we als bijlage mee.
Batterijen inzamelen
In de centrale hal staat een (nieuwe) batterijenbak. In deze bak kunnen oude
batterijen verzameld worden. Hiermee verdienen wij (Hagenhof en Mozaïek) punten
waarmee we speelmaterialen kunnen kopen. U kunt uw oude batterijen dus
meegeven aan uw kind(eren). Wij zijn er blij mee!
Schoolfoto’s: WACHT EVEN MET BESTELLEN!
De schoolfoto’s zijn binnen! Uw zoon of dochter heeft vandaag een
inlogcode mee gekregen. Wanneer u binnen 10 dagen inlogt, kunt u de
groepsfoto gratis bestellen. Ook wanneer u verder niets bestelt. U vindt
informatie in één van de bijlagen.
Let op: wacht u even met bestellen! Door een fout van foto Koch kunt u alleen de
portretfoto’s bestellen en niet de ‘nonchalante’ foto! Wij hebben hierover al contact
opgenomen met Foto Koch en verwachten heel binnenkort een antwoord!
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

