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Nieuwsbrief 3 schooljaar 2020-2021
Verjaardagskalender:
zondag
4

maandag
5

dinsdag
6
Aithen (gr1)

woensdag
7

vrijdag
9
Senn (gr5)
Juf Daniëlle

zaterdag
10
Elana (gr1)
Lotte (gr3)

14

donderdag
8
Mark (gr1)
Jacey-Lynn
(gr6)
Pim (gr8)
15

11
Britt (gr7)

12

18
Laquinta
(gr5)
25
Jeniley (gr3)

19

13
Keano (gr7)
Quincy (gr7)
20

16

17
Diede (gr4)

21
Niek (gr3)

22
Aaron (gr5)

23
Raisa (gr7)

24

26

27

28
Senn (gr3)

29

30
Aylaf (gr1)

31

Belangrijke data
Oktober:
• 7 okt
Studiedag: kinderen zijn vrij
• 9 okt
Afsluiting Kinderboekenweek
• 12 t/m 16 okt Herfstvakantie
• 26 t/m 30 okt Oudergesprekken
Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Corona laait weer op en ook in onze provincie en onze gemeente horen we steeds
meer over mensen die positief getest zijn.
De eerste collega’s hebben zich inmiddels i.v.m. milde klachten laten testen. Tot
dusver voor iedereen gelukkig met een goede uitslag én tot dusver hebben we (intern
of extern) vervanging kunnen regelen. De kans is groot dat dit niet altijd gaat lukken.
In de vorige nieuwsbrief noemden we al dat we hier pro-actief op in willen spelen en
stappenplannen hebben gemaakt om onderwijsachterstanden zo klein mogelijk te
houden. Verderop in de nieuwsbrief en in de bijlagen leest u hier meer over.
Inmiddels zijn alle Cito-juni-toetsen in de afgelopen weken afgenomen. Over het
algemeen kunnen we gelukkig zeggen dat de meeste kinderen de Corona-tijd goed
doorgekomen zijn. Hun grafieken laten doorgaande lijnen zien. De kinderen bij wie
dat niet of niet voor alle vakken het geval blijkt te zijn hebben we nu nog beter ‘in the
picture’. Zij zullen waar nodig extra aandacht en instructie krijgen. Dit zal veelal in de
klas door de leerkracht zelf gebeuren, maar ook onze onderwijsassistent wordt
hiervoor ingezet. Volgende week woensdag (studiedag) worden alle groepsplannen
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geëvalueerd en opnieuw opgezet en worden er afspraken gemaakt over de
komende zorgperiode. Wij gaan er niet vanuit dat alle hiaten in een paar weken
opgelost kunnen worden, de gevolgen kunnen bij sommige leerlingen nog langere
tijd zichtbaar zijn. Tijdens de oudergesprekken wordt u geïnformeerd over de
ontwikkeling van uw kind(eren).
Protocol rondom Corona:
• milde klachten – wanneer blijven we thuis?
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* geldt:
Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of
keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of
naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit
geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het
kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
•

•
•

•

Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts,
benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te
worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met
de huisarts.
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het
huishouden thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in
het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een
coronatest.
Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft
vanwege corona of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app , dan
gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij
mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar
geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de
coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). Voor oranje
of rode gebieden vanwege corona zie NederlandWereldwijd.

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 hebben een stappenplan gemaakt voor wanneer de volgende twee situaties zich
voordoen:
• Uitval van leerkrachten door milde Corona-klachten (en er is geen vervanger)
• Uitval van leerlingen door milde Corona-klachten
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Doel van beide stappenplannen is om in de genoemde situaties de
onderwijsachterstanden van de leerlingen zoveel mogelijk te beperken.
Beide stappenplannen zijn als bijlagen meegestuurd en treden automatisch in werking
wanneer één van beide situaties zich voordoet.
Het is belangrijk dat wij weten waarom uw kind thuis is, dus bij ziekmelding dit graag
expliciet melden. De reden van afmelden bepaalt namelijk mede welke stappen wij
zullen ondernemen.
• Brengen en halen: NIEUWE MAATREGELEN
Zoals al genoemd, laait Corona weer op. Voorzichtigheid is momenteel misschien
nog belangrijker dan ooit. Daarnaast hebben wij (evenals De Hagenhof) met onze
medezeggenschapsraad (MR) en onze schoolcommissie (SC) de maatregelen bij
het brengen en halen geëvalueerd. De drie belangrijkste uitkomsten hiervan zijn:
- meerdere ouders van groep 1 en 2 blijven toch te ver het plein op komen en zij
houden zich, zeker wanneer er minder of geen toezicht is, niet aan de juiste
looprichting
- omdat we werken met looprichtingen (= noodzakelijk omdat ouders van groep 1 en
2 wel ergens moeten wachten) gebruiken we grotendeels één uitgangshek. Bij dit hek
is het vervolgens ontzettend druk. Deze drukte zouden we willen spreiden.
- ook ouders die géén leerlingen in groep 1 en 2 hebben, lopen het plein op om daar
te wachten op hun kind(eren)
N.a.v. deze evaluatie en gezien het feit dat het Corona-virus weer oplaait hebben we
samen met de teams en met de MR’en van beide scholen het volgende besloten:
➢ Vanaf maandag 5 oktober mogen er geen ouders meer op het plein komen
➢ Kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom en lopen vanaf 8.20 uur meteen door naar
binnen. De bel gaat om 8.25 uur, dan moet iedereen aanwezig zijn
➢ Alle hekken mogen door kinderen als toegang en als uitgang gebruikt worden
➢ De kinderen van groep 1 en 2 worden door hun ouder tot de hekken gebracht.
Bij het hoofdhek en bij het hek bij de fietsenstalling van de bovenbouw (nu nog
het uitgangshek) staan vanaf 8.20 uur leerkrachten van Hagenhof en/of
Mozaïek om de kinderen die het spannend vinden, op te vangen
➢ De ouders van groep 1 en 2 kunnen om 14.00 uur wachten in de buurt van het
hoofdhek. De leerlingen van groep 1 en 2 worden daar door hun leerkrachten
naar toe gebracht.
(De ouders die aan de Acaciahage wonen kunnen uiteraard via dat hek hun
kind verwachten.)
➢ Oudere kinderen komen zoveel mogelijk op de fiets of lopend
➢ Haalt u uw kind(eren)? Spreek met uw kind(eren) af waar u na schooltijd staat
te wachten
➢ Buiten de hekken houden ouders onderling 1,5 m afstand. Hier gaan wij niet op
controleren, dat is uw eigen verantwoordelijk. Wij hopen dat ouders elkaar
onderling aan zullen spreken wanneer niet aan de 1,5 m afstand wordt
gehouden
➢ BSO: de kinderen worden ’s morgens tot het hek gebracht. Om 14.00 uur
mogen de BSO-medewerkers wél op het schoolplein (bij de picknicktafels)
wachten
➢ Er mag nog steeds niet geparkeerd worden in de Acaciahage
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Welkom!
In groep 1 heten we Aithen en Elana van harte welkom.
Zij worden binnenkort 4 jaar en komen gezellig bij ons op school.
Aithen en Elana, wij wensen jullie samen met jullie ouders veel
plezier op Het Mozaïek!
Oudergesprekken
In de week van 26 t/m 30 oktober vinden de oudergesprekken plaats. Momenteel
beraden wij ons er op hoe we deze gesprekken zullen organiseren, telefonisch of toch
fysiek. Wij zullen de mogelijkheden goed afwegen en u binnenkort informeren.
Wat is al wel duidelijk: Wij willen deze gespreksronde (zoals altijd in oktober/november)
van ieder kind in ieder geval één ouder spreken, het is dus niet vrijblijvend. U dient zich
via Parro in te schrijven. U krijgt hiervoor na de herfstvakantie een uitnodiging van de
leerkracht. De inschrijving staat eerst open voor ouders die meerdere kinderen op
school hebben, om aansluitende tijden te kunnen kiezen. Daarna wordt het open
gesteld voor alle andere ouders. Bent u als ouders gescheiden, dan hopen wij dat u
elkaar op de hoogte kunt brengen van wat in het gesprek besproken is. Lukt dat niet,
dan bestaat uiteraard de mogelijkheid om apart van elkaar een afspraak te plannen.
Wij missen nog enkele gezinnen op Parro. Het is echt belangrijk dat u zich wel
aanmeldt. Niet alleen voor korte, leuke berichtjes van de leerkracht, maar dus ook
voor inschrijven voor de oudergesprekken én wij gebruiken Parro wanneer wij u snel
willen bereiken bij bijvoorbeeld ziekte van een leerkracht. Heeft u hulp nodig bij het
installeren van Parro, laat het ons dan weten. Wij helpen u graag!
Groepsouders
Wij hebben voor iedere groep één of twee groepsouders gevonden. Wat fijn dat u
zich heeft aangemeld!
Groep 1: Marian Ketelaar en Jolanda Peters
Groep 2: Petra Steenhuis
Groep 3: Mariska Daniëls en Wietske Visser
Groep 4: Marian Ketelaar en Marloes Wessels
Groep 5: Marian Boelen (graag i.s.m…… wie o wie?)
Groep 6: Carolien Visser en Wilrieke van der Zwaag
Groep 7: Mariska Daniëls
Groep 8: Silvia Smit en Marja Scheper
Kinderboekenweek
Gisteren is de kinderboekenweek van start gegaan. Het thema
is dit jaar: En toen…
De opening van de kinderboekenweek vond plaats op het
plein. Er stond iets heel geheimzinnigs: een TIJDMACHINE
Uit deze tijdmachine kwamen één voor één mensen uit een
andere tijd. We hebben Napoleon, een mevrouw uit
de pruikentijd, een bewoner uit het stenen tijdperk
en een boerin met een dorsvlegel ontmoet.
Uit de tijdmachine kwam ook een mand met daarin
voor alle groepen een leuk (voor)leesboek. Tot slot
dansten leerlingen van groep 6, 7 en 8 een dans op
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het kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen voor ons.
In iedere groep wordt deze en volgende week aandacht besteed aan de
kinderboekenweek en het superleuke thema. Vrijdag 9 oktober sluiten we de
kinderboekenweek weer af.
Op donderdag 8 oktober strijden de kinderen van groep 7 en 8 in de voorleeswedstrijd
om de felbegeerde eerste plek, waardoor je automatisch als vertegenwoordiger van
onze school wordt ‘uitgezonden’ naar de voorleeswedstrijd van de gemeente
Stadskanaal. Veel succes en veel leesplezier allemaal!
Hoofdluis
Denkt u eraan om uw kind(eren) te blijven checken op hoofdluis en neten?
Parkeren
Denkt u bij het parkeren in de straten om school aan de buurtbewoners? Zij kunnen
soms niet goed hun eigen inrit uit en dat is uiteraard vervelend.
Mailadressen teamleden
Omdat het momenteel niet lukt om veel persoonlijk contact met de leerkrachten te
hebben, bent u aangewezen op telefonisch contact of mailcontact.
De mailadressen zijn in de presentaties van de informatieavond met u gedeeld. Voor
de zekerheid melden wij ze hier nog een keer:
Groep 1:

danielle.huiting@sgperspectief.nl
jolanda.orsel@sgperspectief.nl

Groep 2:

leonie.brands@sgperspectief.nl
mirjam.fransen@sgperspectief.nl

Groep 3:

wi-ja.boelhouwers@sgperspectief.nl
antje.doornbos@sgperspectief.nl

Groep 4:

inge.piersma@sgperspectief.nl
annemiek.vanderveen@sgperspectief.nl

Groep 5:

angela.vadas@sgperspectief.nl
jolanda.orsel@sgperspectief.nl

Groep 6:

jeroen.delhaas@sgperspectief.nl
mariska.deuring@sgperspectief.nl

Groep 7:

esther.wilting@sgperspectief.nl
mariska.deuring@sgperspectief.nl

Groep 8:

sanne.bessembinders@sgperspectief.nl
annemiek.vanderveen@sgperspectief.nl

Intern Begeleiding: hanneke.piening@sgperspectief.nl
Administratie:
administratie.hetmozaiek@sgperspectief.nl
Directie:
directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl

Acaciahage 17
9501 WD Stadskanaal
0599 – 614 924
hetmozaiek@sgperspectief.nl

Medezeggenschapsraad
Als medezeggenschapsraad (MR) hebben we het eerste online overleg van dit
schooljaar al weer gehad.
De MR van Het Mozaïek bestaat uit een personeelsgeleding (Daniëlle Huiting en
Leonie Brands) en uit een oudergeleding (Rehu Zimmerman (vz) en Bert Lijftogt).
Margreet Mulder heeft een informerende taak bij de MR-vergaderingen, zij is geen lid
van de MR.
We hebben m.i.v. dit schooljaar afscheid genomen van Gezina te Kampe en Antje
Doornbos als MR-leden. Beiden hebben langer dan één termijn zitting in de MR (De
Ark/Gabriël Dam/Het Mozaïek) gehad. Bedankt voor jullie inzet als MR-lid!
Er staan voor dit schooljaar nog vijf vergaderingen gepland. Voor de volledigheid
willen wij u deze laten weten:
Woensdag 4 november, 6 januari, 3 maart, 7 april en 2 juni.
Heeft u vragen, opmerkingen of andere zaken die u de MR wilt laten weten, dan kunt
u mailen naar: mr.hetmozaiek@sgperspectief.nl of één van de MR-leden benaderen.
Schoolcommissie
Ook de schoolcommissie heeft online vergaderd. De vergaderdata zijn hetzelfde als
die van de MR.
De taken van de schoolcommissie zijn met name ondersteunend van aard: helpen
organiseren van activiteiten (denk aan Sinterklaas, Kerst, Groot Verjaardagsfeest),
inkopen doen en zorgen voor de catering tijdens de schoolse activiteiten. De
commissieleden verzorgen ook de jaarverslagen en zijn op de hoogte van en beslissen
mee over de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen. Deze jaarverslagen worden
jaarlijks op de schoolkringavond in november gepresenteerd. Dit jaar zullen we de
schoolkringavond niet fysiek organiseren. De jaarverslagen zullen daarom in de week
van 2 – 6 november op school ter inzage liggen. Mocht u deze graag willen inzien,
dan kunt u per mail of telefonisch een moment afspreken met Margreet Mulder.
De volgende ouders zijn lid van de schoolcommissie: Muriel Stel, Pascal Westra, Irene
Drenth, Geertje Jansen en Francien Bergeman. Het is mogelijk dat deze ouders u
benaderen voor extra handen bij de verschillende activiteiten.
Wij hebben afscheid genomen van: Melissa Leggedoor, Patricia Withaar en Frits Prins.
Bedankt voor jullie jarenlange enthousiaste inzet voor onze school! Het was geweldig!
Elias – adoptiekind via Compassion – weet u het nog?
Als school hebben wij via Compassion een kind geadopteerd in Tanzania: Elias, 11
jaar. Vorig schooljaar hebben de ouders van Maarten Drent een bezoek gebracht
aan Tanzania en gezien wat Compassion allemaal voor de kinderen (en hun
omgeving) doet. Compassion is een christelijke organisatie, die ervoor zorgt dat
kinderen onderwijs krijgen, dat ze horen van de liefde van Jezus en dat er verschillende
activiteiten georganiseerd worden. Niet alleen het adoptiekind zelf, ook de naaste
omgeving mag meegenieten van de inzet van Compassion en de gelden die zij via
scholen, kerken of particuliere mensen binnen krijgen. Helpt u sparen voor Elias?
In ieder lokaal staat een spaarpotje voor Elias, waar uw kind het geld in kan doen.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

