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Nieuwsbrief 6 schooljaar 2020-2021
Verjaardagskalender:
zondag
13

maandag
14

dinsdag
15

woensdag
16

donderdag
17

vrijdag
18
Tygo (gr7)

20

21

23

24

25

27

30
Ferjan (gr1)

31
Isabella
(gr2)

1
Ieman (gr5)

2
Tirsa (gr7)

3

28
Fay & Liam
(gr1)
Maarten
(gr4)
Sarah H (gr7)
4

22
Marcella
(gr6)
Sara vZ (gr7)
29

zaterdag
19
Robin (gr6)
Kyan (gr8)
26

5

6

7

8

9
Lina (gr2)

10
Noraly (gr6)

11
Noël (gr6)

12
Yinthe (gr6)

13
Margarita
(gr7)
Rick S (gr7)
Juf Margreet

14
Juf Debora

15
Juf Antje

16
Pieter (gr6)

Belangrijke data
December:
 15 dec
 18 dec
 21 dec t/m
1 jan
Januari:
 4 jan
 20 jan

Kerstviering
Kerstknutselen en Foute-Kersttruien-dag
Kerstvakantie
Weer naar school
Voorleeslunch

Februari:
 11 feb
Studiedag: Kinderen vrijdag
 15 – 19 feb Oudergesprekken
 18 feb
Rapport mee
 22 t/m 26 feb Voorjaarsvakantie

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
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Even bijpraten
O, o, die Sinterklaas! We waren bang dat hij ons vorige week was vergeten. Hij was
een beetje laat op school. Maar wat bleek: zijn witte jurk was nog niet helemaal droog.
Gelukkig kwam de Sint even later met twee Pieten naar school. De Pieten kwamen
enthousiast naar de voordeur gerend. Maar o jee, ze hadden Sint in de bus laten
zitten. Toen Sint ook gehaald was, kon het feest beginnen! Wat zijn we verwend en
wat hebben we een leuk feest gehad! Sinterklaas heeft ons beloofd dat hij volgend
jaar weer een bezoek komt brengen. Gelukkig maar.
De leuke foto’s van het Sinterklaasfeest zijn te vinden op onze website. Wij bedanken
onze ‘huisfotograaf’ Mariska Daniëls voor het maken van de foto’s. Zo kunnen alle
ouders toch nog een beetje meegenieten! Hieronder de link naar de foto’s:
https://cbs-hetmozaiek.nl/foto-albums/sinterklaasfeest2020/
Welkom!
In groep 1 hebben we deze week nog een nieuwe leerling welkom
geheten: Emanuel.
In de twee weken na de kerstvakantie komen achtereenvolgens Milo
en Tim bij ons in groep 1.
Wij wensen jullie, samen met jullie ouders, heel veel plezier op Het
Mozaïek!
Verschuivingen in groep 1 en 2
Wij zijn na de zomervakantie gestart met 22 leerlingen in groep 1. Een fijne groep
leerlingen die in de loop van het schooljaar uiteraard nog is en wordt uitgebreid met
leerlingen die tijdens het schooljaar vier jaar worden.
Wij kunnen zeggen dat het aantal nieuw aangemelde leerlingen onze verwachtingen
en prognoses heeft overtroffen. Hier zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Een gevolg
hiervan is wel dat onze groep 1 uitermate snel gaat groeien. Waar we in voorgaande
jaren pas aan het eind van het schooljaar in de buurt van (of boven) 30 leerlingen in
groep 1 kwamen, telt onze groep 1 dit schooljaar nu al 30 leerlingen en voor zover nu
bekend loopt dit uit tot 36 leerlingen in april.
Om er voor te zorgen dat alle huidige én nieuwe leerlingen voldoende uitdaging,
aandacht en begeleiding kunnen krijgen hebben we besloten om van groep 2 een
combinatiegroep 1/2 te maken. De oudste leerlingen van groep 1 komen na de
kerstvakantie in de combinatiegroep 1/2, de jongsten blijven in de enkele groep 1. In
deze groep zullen vervolgens ook alle nieuwe leerlingen instromen.
De ouders van groep 1 en 2 zijn hier uiteraard enkele weken geleden al over
geïnformeerd.
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.
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Feesten in december
 Kerstviering
Dinsdagavond 15 december van 18:00 uur tot 19:00 uur vieren
we samen met de kinderen het Kerstfeest. Vanaf 17:50 uur gaan
de deuren open en zijn de kinderen welkom. Alle groepen zullen
het Kerstfeest in hun eigen klas samen met hun eigen
leerkrachten vieren. Het thema zal in alle groepen hetzelfde zijn:
‘Het licht van de wereld’. Aan het eind van het feest zullen we in de hal een lied zingen
met alle groepen tegelijk. Alle kinderen zullen dan een lichtje in hun hand hebben.
Om 19:00 uur kunt u uw kind/kinderen weer ophalen. De leerkrachten zullen de
kinderen naar buiten brengen. Het is misschien handig dat u gewoon op dezelfde plek
staat te wachten waar u anders ook staat wanneer de kinderen opgehaald moeten
worden. We maken er een prachtig Kerstfeest van.
 Kerstknutselen
Op vrijdag 18 december geen buffet, zoals we de laatste jaren gewend waren. In
plaats daarvan hebben we een knutselactiviteit door de hele school. Alle kinderen
zullen dan iets leuks maken wat past bij het thema van het Kerstfeest: ‘Het licht van
de wereld’.
Samen met de Hagenhofschool maken we deze vrijdag tot ‘Foute-Kersttruien-dag’.
Iedereen mag met een kersttrui naar school komen, maar een kerstmuts of
kerstoorbellen mag natuurlijk ook. Het is niet verplicht en voelt u zich a.u.b. niet
verplicht om hiervoor iets aan te schaffen!
Kiwi-stickers sparen voor ballen
In een heel korte tijd hebben we twee posters vol met kiwi-stickers geplakt. We hebben
dus al 20 ballen verdiend! Heel goed gedaan, dank jullie wel!
We hebben opnieuw een nieuwe poster opgehangen; we gaan dus voor
30 ballen. Helpen jullie nog even verder sparen? De poster hangt er tot 16
december, in de centrale hal.
Het gaat dus om de sticker die op elke kiwi (ook kiwi gold) zit.
LIO-stagiare in groep 8
In februari komt juf Ilse Bruggink haar LIO-stage doen in groep 8. LIO staat voor
Leerkracht In Opleiding en deze stage wordt gedaan door vierdejaars studenten van
de Pabo. Deze studenten staan in het laatste jaar van hun opleiding drie dagen voor
de groep. Zij zijn als het ware de duo-partner van de groepsleerkracht. (‘Onze’ juf
Mariska was vorig schooljaar LIO-stagiaire in groep 7.)
Juf Ilse begint dus in februari en zal op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig
zijn. Juf Sanne is dan haar mentor. In de week na de kerstvakantie komt juf Ilse al
enkele dagen met juf Sanne en juf Annemiek meedraaien, zodat ze kennis kan maken
met de leerlingen van groep 8 en met onze manier van werken. Alvast van harte
welkom, juf Ilse!
Subsidie vanuit het ministerie
Het kabinet heeft geld uitgetrokken voor het onderwijs om leerlingen in het basis-,
voortgezet onderwijs en het mbo extra te kunnen ondersteunen die dat door de
coronacrisis nodig hebben. Het bestuursbureau van Scholengroep Perspectief heeft
deze subsidie ook namens de scholen van onze vereniging aangevraagd. Op Het
Mozaïek zetten we deze subsidie in voor individuele leerlingen, maar ook voor
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groepen. Zo kunnen we extra leerkrachten inzetten voor bijvoorbeeld aanvullend
onderzoek en vervolgens hulp bij rekenproblemen, voor extra instructie aan leerlingen
die individuele hulp nodig hebben en voor toegepaste instructie in kleinere groepen.
Juf Sanne is al met de extra rekenhulp begonnen en na de kerstvakantie gaat juf
Mariska samen met een andere (nu nog onbekend wie dat zal worden) leerkracht
extra hulp bieden aan individuele kinderen en groepen kinderen.
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
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
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

Vrede voor de wereld
heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken
Licht in de nacht
Een Kind is ons geboren.
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk kerstfeest iedereen !

