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Nieuwsbrief 4 schooljaar 2020-2021
Verjaardagskalender:
zondag
1

maandag
2

dinsdag
3
Jelte (gr6)

woensdag
4

donderdag
5

vrijdag
6

zaterdag
7
Damon (gr1)

8
Rick N (gr7)
Lobke (gr7)

9
Jean-Paul
(gr3)

10

11
Juf Leonie

12

13
Mathíz (gr2)

14

15

16

17
Kelvin (gr4)

18

19

20
Sem (gr3)

21
Vera (gr5)

Belangrijke data
November:
 11 nov

Sint Maarten

December:
 3 dec
 4 dec
 15 dec
 16 dec

Sinterklaasfeest: kinderen gr1&2 om 12.30 uur vrij
Studiedag: kinderen zijn vrij
Kerstviering
Kerstbuffet

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Deze worden telefonisch de oudergesprekken gehouden. Niet ideaal, maar toch fijn
dat we iedereen even kunnen spreken en bijpraten. Wij kunnen ons als leerkrachten
heel goed voorstellen dat u hier ook behoefte aan heeft. Mocht u tussendoor nog
aanvullende vragen hebben, aarzel dan niet om de betreffende leerkracht te mailen.
In de herfstvakantie heeft u via Parro een leuke film ontvangen over onze activiteiten
in de Kinderboekenweek. Wij hopen dat u hierdoor toch het gevoel heeft gekregen
dat u er een beetje bij bent geweest. Wij en de kinderen hebben een leuke week
gehad. In deze week is ook onze voorleeskampioen gekozen: Margarita (gr 7). Goed
gedaan, Margarita! Maar ook Tim (gr 8) heeft het in de schoolfinale heel goed
gedaan. De jury had er een zware kluif aan om te bepalen wie van die beide onze
school zou gaan vertegenwoordigen in de nog komende gemeentelijke verkiezing.
Helaas moesten we u melden dat het Corona-virus ook ons gebouw niet voorbij is
gegaan. Beide collega’s van De Hagenhof maken het gelukkig goed en zullen, zoals
het nu lijkt, volgende week weer naar school kunnen. Laten we hopen dat het hierbij
blijft.
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Geboren: Miren Draadjer
Bij juf Riëtte en haar man Roelof is gisteren hun derde
dochter geboren:
Miren Isé Draadjer, ze noemen haar Miren.
Wij feliciteren Riëtte, Roelof, Elin en Bente van harte met
de geboorte van hun dochter en zusje en wensen hen
samen veel geluk!
Wilt u een kaartje sturen? Hun adres:
Familie Draadjer
Hardingstraat 8c
9591 AB Onstwedde
Reminder: 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.
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 Brengen en halen:
 Ouders mogen niet 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 staat vanaf 8.20 uur een leerkracht 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
Welkom!
In groep 1 heten we Damon van harte welkom.
Damon wordt volgende week 4 jaar en komt gezellig bij ons op school.
Damon, wij wensen jou samen met je ouders veel plezier op Het
Mozaïek!
Bijna vier jaar? Laat het ons weten!
Heeft u een peuter die binnenkort vier jaar wordt? Of kent u iemand die een kindje
van die leeftijd heeft? Dan bent u of zijn zij van harte uitgenodigd om een afspraak te
maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding bij ons op school.
Ook wanneer u al een zoon of dochter op Het Mozaïek heeft en u heeft een peuter
van drie thuis, dan mag u alvast even contact met ons opnemen.
Voor onze organisatie en samenstelling van de groepen is het namelijk handig om op
tijd te weten met hoeveel kinderen we rekening moeten houden.
Hoofdluis
Denkt u eraan om uw kind(eren) te blijven checken op hoofdluis en neten?
Schoolkringvergadering
Zoals in de vorige Nieuwsbrief genoemd komt de schoolkringvergadering te vervallen.
Voor de liefhebbers liggen de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester
van 2 t/m 6 november ter inzage op school. Wilt u deze graag inzien, dan kunt u per
mail of telefonisch een moment afspreken met Margreet Mulder.
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Muzieklessen voor de leerlingen EN de leerkrachten!
In de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie krijgen onze meester en
juffen op donderdag ondersteuning bij het geven van muzieklessen. Michiel
van der Veen (docent muziekonderwijs) komt iedere donderdagmorgen in
alle groepen langs. De ene week geeft meester Michiel les, de week daarop
geeft de leerkracht les, onder toeziend oog van meester Michiel. Coaching
op de werkvloer dus. De leerkrachten krijgen hierdoor voorbeeldlessen te zien en ze
krijgen tips en trucs n.a.v. hun eigen muzieklessen. Zo proberen we de
muziekdeskundigheid van onze leerkrachten te verbeteren en/of verder te
ontwikkelen. Want muziek geven is toch wel een vak apart hoor! En niet alleen de
leerkrachten, ook de leerlingen profiteren hiervan! Super toch?
Feesten in november en december
 Sint Maarten
Momenteel zijn de kinderen bezig met het maken van een lampion. Vorige week
hebben we u alvast bericht over de afspraken die er i.v.m. Corona in de gemeente
Stadskanaal zijn gemaakt over het Sint Maarten feest. In de bijlagen sturen we
nogmaals de afspraken mee, zodat u weet wat u kunt verwachten en wat u zelf kunt
doen om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Wilt u dit ook met uw
kind(eren) bespreken? Wij zullen er in de groepen ook aandacht aan besteden.
 Sinterklaas
De Sinterklaasfeestcommissie is al enige tijd druk bezig met de voorbereidingen. Er
liggen verschillende scenario’s klaar om aan te kunnen sluiten bij de dan geldende
maatregelen. U hoort op een later tijdstip van ons hoe we het gaan organiseren.
 Kerstviering
Kerst vieren we dit schooljaar met de kinderen in hun eigen groep, op dinsdagavond
15 december. Verdere informatie ontvangt u later van ons.
 Kerstbuffet
In de kalender bovenaan deze Nieuwsbrief zag u hier al een streep door staan: het
Kerstbuffet gaat dit jaar niet door. In de eerste plaats zouden we dit niet zonder veel
hulpouders kunnen doen, in de tweede plaats kunnen we het eten niet corona-proof
maken en verdelen. We gaan ervan uit dat het volgend jaar weer gaat lukken!
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.

