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Nieuwsbrief 5 schooljaar 2020-2021
Verjaardagskalender:
zondag
22
Jenna-Lisa
(gr3)
29

maandag
23
Vera (gr4)

dinsdag
24

woensdag
25

donderdag
26

vrijdag
27

zaterdag
28

30

1
Juf Inge

2
June (gr1)

3
Guus (gr1)

5
Zara (gr5)

6

7
Maureen
(gr2)

8
Juf Angela

9
Alische (gr8)
Julia (gr8)

10

4
Lieva (gr1)
Rens (gr1)
Max (gr7)
11

12

Belangrijke data
December:
 3 dec
 4 dec
 15 dec
 21 dec t/m
1 jan

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

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
De lampionnen zijn de deur al weer uit en we richten ons nu op het Sinterklaasfeest. In
de school is het al erg leuk versierd en ook in de klassen hangen en staan allerlei 5december-versieringen. Op het leerplein van groep 1 & 2 staat een mooie stoomboot,
die de kinderen zelf hebben geverfd. Ook hebben we een mini-Sint en mini-Piet in het
poppenhuis en verkleedkleren bij de huishoek, waar de kinderSinterklaas overlegt met
zijn pieten en in het grote boek leest. Kortom: we verheugen ons allemaal op het
volgende feest!
In alle groepen klinkt steevast op donderdagmorgen muziek: meester Michiel komt
langs en of hij of de leerkracht zelf geeft op die morgen een muziekles. De kinderen
zijn erg enthousiast en de leerkrachten krijgen weer volop inspiratie. Bovendien krijgen
zowel de leerkrachten als de leerlingen van meester Michiel de nodige
complimenten. Leuk hoor!
Welkom!
In groep 1 heten we begin december maar liefst vier nieuwe leerlingen
welkom: June, Guus, Lieva en Rens.
Zij worden 4 jaar en komen dan gezellig bij ons op school.
Wij wensen jullie samen met je ouders veel plezier op Het Mozaïek!
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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?
Feesten in december
 Sinterklaas
Zoals het nu lijkt met de huidige coronamaatregelen kunnen Sinterklaas en zijn pieten
3 december gewoon bij ons op school komen. Er is geen gezamelijke aankomst met
ouders en belangstellenden erbij. We vieren het in de klas en/of in het speellokaal
samen met de eigen groep. De kinderen komen op de normale tijd (8.25) op school
en gaan gelijk naar hun eigen lokaal. Ze hoeven geen fruit of drinken mee voor in de
kleine pauze. Hier wordt voor gezorgd.
Groep 1 en 2 zijn om 12.30 vrij. Groep 3-8 zijn om 14.00 vrij.
De kinderen van groep 5-8 trekken vandaag een lootje.
We hopen op een gezellige dag met elkaar.
 Kerstviering
Kerst vieren we dit schooljaar met de kinderen in hun eigen groep, op dinsdagavond
15 december. Verdere informatie ontvangt u later van ons.
Kiwi-stickers sparen voor ballen
We weten allemaal dat fruit eten ontzettend gezond is.
Via ‘Fruit is een lekkere buit’ doen we mee aan de
scholenactie van Zespri Kiwi. Tot 16 december hangt in de
centrale hal van ons gebouw een poster waarop we alle
kiwi-stickers kunnen plakken. Het gaat om de sticker die
op elke kiwi (ook kiwi gold) zit. Bij 150 stickers is één poster
vol en verdienen we 10 ballen voor het plein en als we 300
stickers sparen dan levert dat 20 ballen op!
We maken er een gezamenlijke actie met De Hagenhofschool van. Helpt u ons mee
sparen? Stickers vanuit huis kunt u bijvoorbeeld aan de binnenkant van de deksel van
de broodtrommel laten plakken. Dan kan uw zoon of dochter deze vervolgens op de
poster plakken.
Speurtocht gluurpieten en gluursinten
In de bijlage vindt u een pakket gluurpieten en gluursinten. Het idee is gelijk aan
Berenjacht en de letterjacht, het spel dat in de vorige lockdown is uitgezet.
Misschien vindt u het leuk om een exemplaar voor een raam te hangen. Dit kan een
kleurenprint zijn, maar mag natuurlijk ook één van de kleurplaten die door uw kind zelf
is ingekleurd. Samen met uw kind kunt u dan al wandelend op zoek gaan naar de
gluurpieten en gluursinten. Er is ook een verzamellijst bijgesloten. Voelt u zich vooral
niet verplicht, maar misschien vindt u het leuk om mee te doen.
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Bericht van Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen:
Uw kind wil graag op een sport of op dans- of muziekles?
Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet
halen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij
betalen
de
contributie/lesgeld
en
eventueel
benodigde spullen voor kinderen en jongeren tussen de
0 en 18 jaar uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
AANVRAAG
U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan
worden door een zogenaamde intermediair; een tussenpersoon die professioneel
betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind of gezin. Denk
hierbij aan een leerkracht/ mentor/ IB’er op school, de sport- of cultuurcoach,
jongerenwerker, een sociaal wijkteam, de jeugdzorg, St. Leergeld of
schuldhulpverlener. Hij of zij kent de spelregels en weet of uw kind in aanmerking komt.
Wilt u een aanvraag indienen? Lees dan de bijlage en vul de ouderkaart in (link vindt
u in de bijlage).
VERVOLG
Als de aanvraag goedgekeurd is, kan uw kind vaak al binnen twee weken sporten of
op les. Het Jeugdfonds betaalt vervolgens het lesgeld of de contributie rechtstreeks
aan de sportvereniging of cultuuraanbieder. In sommige gevallen kunt u ook een
aanvullende waardebon voor sportkleding, attributen of de huur van een instrument
krijgen.
Meer info via:
Website:
www.jeugdfondssportencultuur/nl/groningen
Mail:
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon:
06 – 81 304 503
(ma. t/m do. van 9.00 – 14.00 uur m.u.v. de schoolvakanties)
Protocol rondom Corona:
We laten dit protocol voor de zekerheid maar in iedere nieuwsbrief terug komen.
Dit doen we niet omdat we vinden dat het niet goed gaat met de naleving van het
protocol. Juist niet! Wij zijn erg tevreden over de inzet en het begrip van iedereen.
We laten het protocol staan omdat het wellicht een geheugensteuntje voor u is of
omdat u bij klachten dan toch even kunt checken wat ook al weer de afspraken zijn.


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
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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.
 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
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

