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Belangrijke data
Januari:
• 20 jan

Start Nationale Voorleesdagen

Februari:
• 11 feb
Studiedag: Kinderen vrij (onder voorbehoud)
• 15 – 19 feb Oudergesprekken (onder voorbehoud)
• 18 feb
Rapport mee (onder voorbehoud)
• 22 t/m 26 feb Voorjaarsvakantie

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Allereerst willen wij u en jullie allemaal nog veel gezondheid en geluk voor 2021
wensen!
Een jaar dat voor iedereen anders is gestart dan dat we hadden gehoopt. Hoe
vervelend dat ook is, als we er op deze manier samen voor kunnen zorgen dat we in
het tweede helft van het jaar in een relatief corona-vrij Nederland kunnen leven, dan
moeten we samen onze schouders eronder zetten.
Afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat de basisscholen in ieder geval tot 25
januari gesloten zullen blijven. Door de lockdown komt het jaar- en
activiteitenprogramma van de scholen weer onder druk te staan. De cito-toetsen die
in januari gepland stonden zullen bijvoorbeeld verschoven worden. Dit heeft ook weer
consequenties voor de evaluaties van de zorgrondes, voor de oudergesprekken en
misschien ook voor de rapporten. Op dit moment is voor ons nog niet duidelijk hoe
één en ander eruit zal komen te zien. Vandaar dat we deze items in het kopje
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‘Belangrijke data’ bovenaan deze nieuwsbrief ‘onder voorbehoud’ hebben gezet. Wij
verwachten dat er, net als na de lockdown in het voorjaar, landelijk een advies wordt
gegeven over het afnemen van de tussentoetsen in januari. Dit ligt er nu nog niet , al
zijn er wel speculaties. We zullen dit nog even afwachten en hierop aansluiten met
onze zorgrondes. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit uiteraard met jullie
delen.
Ook wat betreft de advisering van groep 8 wordt er druk overlegd tussen PO-raad en
VO-raad. De kans bestaat dat de uiterste datum waarop het advies bij het VO binnen
moet zijn, wordt verschoven van 1 maart naar een later tijdstip. Concrete afspraken
zijn er nog niet.
Thuisonderwijs
Vanaf het moment dat de scholen gesloten werden, zijn we weer overgestapt op
thuisonderwijs. Na de kerstvakantie kwamen hier de online-contactmomenten bij.
Voor sommigen was het even wennen en zoeken, maar inmiddels lukt het iedereen
om op de juiste manier in te loggen en aanwezig te zijn. Fijn!
Wij zien dat de kinderen en hun ouders erg goed hun best doen. Dat is echt
fantastisch. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: loopt u /lopen jullie tegen
problemen aan, laat het ons weten. Stuur een mail naar de leerkracht(en) van uw
kind, dat is het handigst en het is de snelste weg. Bellen naar school is niet altijd handig
en/of heeft weinig zin. De leerkrachten die op school aanwezig zijn begeleiden op
dat moment de kinderen die in de opvang zijn en/of ze zijn bezig met online
contactmomenten. De leerkrachten die niet ingeroosterd zijn voor de opvang,
werken vanuit huis. Daarom is mailen altijd handiger: uw bericht komt altijd over.
Wanneer de leerkracht vervolgens aanvullende informatie nodig heeft, dan zal hij of
zij daarover contact met u opnemen.
Als school bieden we, zoals van ons verlangd wordt, opvang aan kinderen met ouders
in cruciale beroepen en aan kwetsbare kinderen. De term ‘kwetsbare’ kinderen is
lastig te definiëren. Wij bepalen als team, samen met ouders en/of instanties of een
leerling daarvoor in aanmerking komt. De landelijke tendens van de toenemende
vraag voor noodopvang in de basisscholen is ook bij ons zichtbaar. Boden we in het
voorjaar noodopvang aan maximaal 6 of 8 leerlingen per dag, nu liggen de aantallen
tussen 15 en 30 leerlingen per dag. Wij merken dat ouders met cruciale beroepen
tijdens deze lockdown meer moeten worden ingezet door hun werkgever: de nood in
ziekenhuizen, verpleeghuizen, e.d. is zichtbaar hoger. Er zijn nu ook ouders werkbaar
in sectoren die er voorheen niet of nauwelijks waren, denk bijv. aan teststraten en
corona-app-ontwikkelaars. Daarnaast hebben wij in het voorjaar beduidend minder
kwetsbare kinderen opgevangen dan nu.
Wij zullen als school echter wel kritisch blijven in het toelaten van kinderen die naar de
noodopvang kunnen komen. Wij hebben, met u, een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in het handhaven van de bedoeling van de lockdown: minder
beweging van mensen over straat en het zo weinig mogelijk samenkomen van
(kinderen en) volwassenen. Gelukkig loopt het tot nu toe heel goed en houdt
iedereen hier rekening mee.
Het opvangrooster voor volgende week is weer klaar. Wilt u gebruik maken van de
noodopvang (en heeft u daar recht op) en heeft u dat nog niet gedaan, wilt u dan
voor morgen 12.00 uur een mail sturen naar directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl ?

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

(Werk)boeken ruilen!
Nu de lockdown en dus het thuisonderwijs wat langer gaat duren, hebben de meeste
groepen nieuwe (werk)boeken nodig.
Wij willen de kinderen van groep 4 t/m 8 daarom vragen om vrijdag 15 januari tussen
12.00 u en 14.00 u naar school te komen om nieuwe materialen op te halen. Graag
een stevige tas mee nemen! Sommige groepen worden ook gevraagd om bepaalde
materialen weer in te leveren. Zie voor het overzicht hieronder:
De materialen liggen in hun eigen klas, zoveel mogelijk op hun eigen tafel.
Wij willen vragen of de kinderen zelf hun materialen komen ruilen, zodat er weinig tot
geen volwassenen in school hoeven komen.
Groep 4
Inleveren op school:
• de leesboek(en) die je uit hebt.
Ophalen:
• Nieuw rekenwerkboek
Groep 5
Inleveren op school:
• Estafette leesboek
• Estafette werkboek (niet het Estafetteloper werkboek! Drie kinderen hebben
deze).
• Rekenwerkboek blok 5
• Je schoolleesboek als deze uit is
• Taalboek 5a
• Taalwerkboek 5a
• Spellingwerkboek 5a
Ophalen:
• Nieuw Estafette leesboek: Waar is Mees
• Nieuw Estafette werkboek: Waar is Mees (de 3 'Estafetteloper-kinderen' nemen
dit nieuwe werkboek ook mee)
• Nieuwe rekenwerkboek blok 6
• Gele automatiseringsboekje rekenen
• Een nieuw leesboek uit de kast
Groep 6
Inleveren op school:
• De leesboeken die je uit hebt
• Taal tekstboek + werkboek 6a
• Estafette leesboek + werkboek
Ophalen:
• Boekverslagen + boekkaften voor ‘in’ de boekenkast
• Nieuwe leesboeken, wanneer je geen leesboek meer hebt.
• Nieuwe rekenwerkboeken
• Werkbladen
• Nieuwe Estafette leesboek en werkboek
• Spellingboeken 6b (mocht het digiboek een keer niet werken)
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Groep 7
Inleveren op school:
• Uitgelezen leesboek
• Tekstboek + werkboek Taal 7a (nagekeken inleveren)
• Werkboeken rekenen blok 4 (nagekeken inleveren)
• Gemaakt boekverslag
Ophalen:
• Nieuwe werkboeken rekenen blok 6
• Engels werkboek
• Estafette leesboek en werkboek ‘Maanzaad’
• Nieuw leesboek (als je de andere uithad)
• Boekverslag
Groep 8:
Inleveren op school:
• Uitgelezen leesboek
• Gemaakt boekverslag
• Tekstboek + werkboek Taal 8a (nagekeken inleveren)
• Werkboek Spelling 8a
• Werkboeken rekenen blok 4 (nagekeken inleveren)
Ophalen:
• Nieuwe werkboeken rekenen blok 9 en blok 10
• Nieuw leesboek (als je de andere uithad)
Materialen groep 3
In principe heeft groep 3 leerstof genoeg tot en met 26 januari. Mocht blijken dat we
dan nog niet naar school mogen vragen we de ouders van groep 3 om in dat geval
dinsdagmiddag 26 januari de materialen te ruilen tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Lijstje
volgt dan.
Welkom!
In groep 1 verwelkomen wij Noa-Lynn. Zij wordt binnenkort 4 jaar. Wij
wensen jou, samen met je ouders, heel veel plezier op Het Mozaïek!
Milo en Tim hebben we in de vorige nieuwsbrief al verwelkomd. Helaas
zijn zij door het thuisonderwijs nog helemaal niet op school geweest. Best
raar, dat jullie alle klasgenootjes van groep 1 nog niet hebben ontmoet.
Gelukkig kunnen jullie wel fijn meedoen met de thuisopdrachten.
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.
Nationale Voorleesdagen: 20 t/m 30 januari
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Woensdag 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Of je nu op school of thuis
bent: Voorlezen kun je overal!
(Voor)lezen is ontzettend belangrijk voor de woordenschatontwikkeling, spelling en
het krijgen van tekstbegrip.
Coco kan het! is het prentenboek van het jaar 2021 geworden en dit prentenboek
staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen. Het prentenboek, geschreven en
geïllustreerd door Loes Riphagen, is een prachtverhaal over moed verzamelen en
meer kunnen dan je denkt.
Het boek is te bestellen bij de boekwinkels.
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.
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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.

