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Nieuwsbrief 8 schooljaar 2020-2021
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Belangrijke data
Februari:
• 8 feb
Scholen weer open
• 11 feb
Studiedag vervalt! Gewone lesdag!
• 15 – 19 feb Oudergesprekken
• 15 feb
Rapport mee
• 22 t/m 26 feb Voorjaarsvakantie
Maart:
• 17 mrt
•
•

18 mrt
24 mrt

Personeelsdag Scholengroep Perspectief:
Kinderen vrij!
Informatieve Ouderavond: VERVALT!
Grote Rekendag (onder voorbehoud)

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Een tweede periode van thuisonderwijs komt aan zijn eind. Opnieuw is er weer veel
gevraagd van leerlingen, ouders en leerkrachten. Leerlingen missen de sociale
contacten met leeftijdsgenootjes en zij missen, net als de juffen en meesters, het

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

samen-school-zijn. Ouders zijn opnieuw tegen wil en dank ingezet als juf of meester,
terwijl hun eigen werk ook gewoon gedaan moet worden. Leerkrachten geven zo
goed als het kan online instructie en begeleiding en helpen bij de noodopvang. En
ook zij missen hun leerlingen en collega’s; het samen-school-zijn.
Iedereen ontzettend bedankt voor de flexibiliteit, het harde werken en jullie inzet!

Scholen weer open: maandag 8 februari
Vanaf maandag 8 februari zien we graag alle kinderen weer terug op school. Hiervoor
hebben we wel een aantal zaken moeten afwegen en bespreken: we kregen nogal
wat opdrachten en voorwaarden vanuit het ministerie mee.
Er is overleg geweest met verschillende partijen en hieruit is een protocol gerold. Het
protocol is voorgelegd aan de MR en deze heeft zijn goedkeuring uitgesproken.
In de bijlage sturen we het protocol mee. Wilt u deze goed doornemen en waar nodig
bespreken met uw kind? In de onlinelessen van vandaag zullen de leerkrachten van
groep 3 t/m 8 hun leerlingen alvast bijpraten over de veranderingen.
Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust.
Wij hebben geprobeerd om de veiligheid van leerkrachten en leerlingen voorop te
stellen binnen de mogelijkheden en beperkingen die er zijn. Mochten we gedurende
de week ervaren dat bepaalde dingen toch anders geregeld moeten worden, dan
zullen we dat uiteraard niet nalaten.
Maandag dus weer naar school! Wilt u ervoor zorgen dat uw kind ALLE materialen
weer mee terug neemt?
Wanneer uw kind een chromebook van school heeft geleend, wilt u er dan voor
zorgen dat deze helemaal is opgeladen? Vergeet a.u.b. ook niet om de oplader weer
mee te geven.
Groep 1 en groep 1/2
Enige tijd geleden hebben wij aangekondigd dat de oudste leerlingen van groep 1
naar de combinatiegroep 1/2 gaan, om de groepsgrootte van groep 1 werkbaar te
houden. Deze wijziging zou ingaan na de kerstvakantie, maar gaat dus nu per 8
februari plaatsvinden. Zowel juf Mirjam als juf Leonie zijn deze morgen aanwezig om
de oudste leerlingen van groep 1 op te vangen en te begeleiden naar hun nieuwe
stekkie. Wij wensen deze kinderen veel plezier in hun ‘nieuwe klas’!
Vanuit het team
Na de voorjaarsvakantie komt juf Riëtte weer terug op school. Juf Riëtte is i.v.m.
zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof dit schooljaar nog niet op school
geweest. Het wordt dus wel weer eens tijd! ☺ Welkom terug, juf Riëtte!
Juf Riëtte gaat tot de zomervakantie twee dagen per week werken in groep 7. Juf
Esther blijft de overige drie dagen lesgeven.
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Juf Mariska wordt vanaf de voorjaarsvakantie drie dagen ingezet om extra hulp te
bieden aan individuele leerlingen en groepen die extra instructie en begeleiding na
twee Corona-lockdowns nodig lijken te hebben. Op woensdag en vrijdag blijft juf
Mariska uiteraard lesgeven in groep 6.
Juf Debora, onze onderwijsassistent, is bijna 28 weken zwanger. Juf Debora moet
daarom vanaf volgende week in ieder geval 1,5 m afstand kunnen houden van de
leerlingen. Wij denken dat te kunnen realiseren door haar met groepjes van max 2 á
3 leerlingen te laten werken. Juf Debora hoopt op deze manier nog enkele weken
mee te kunnen draaien. Eind maart gaat juf met zwangerschapsverlof en zal er een
vervanger ingezet worden.
Studiedag 11 februari vervalt
Zoals u vorige week al in Parro heeft kunnen lezen, komt de studiedag van 11 februari
te vervallen. Op deze studiedag zouden de leerkrachten de analyses en evaluaties
van de groepsplannen maken, n.a.v. de cito-M-toetsen. Omdat deze toetsen nog
niet zijn gemaakt én omdat wij het waardevoller vinden dat de leerlingen een
gewone lesdag krijgen, komt de studiedag te vervallen.
Cito M-toetsen
Normaal gesproken worden de M-toetsen van het leerlingvolgsysteem in groep 3 t/m
8 in januari afgenomen. Dit is nu uiteraard niet gebeurd.
De onderwijsinspectie gaat ervan uit dat deze toetsen alsnog zullen worden
afgenomen. Hiervoor hebben we tot eind maart de tijd.
Volgende week gaan we hier nog niet mee beginnen. Wij willen eerst even lekker
gewoon met elkaar starten. Een enkele toets is misschien geschikt om in de week voor
of na de voorjaarsvakantie af te nemen. Wanneer de leerkracht dat voor zijn of haar
groep geschikt acht, dan bestaat deze mogelijkheid. De meeste toetsen zullen echter
pas vanaf maandag 8 maart worden afgenomen.
Oudergesprekken
In de week van 15 t/m 19 februari zullen de oudergesprekken plaatsvinden. De ouders
van de leerlingen van groep 8 hebben hier inmiddels al een mail over gehad van juf
Sanne, i.v.m. de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs. Voor groep 1 t/m 7 geldt
het volgende:
• U krijgt op 9 februari (gezinnen met meerdere kinderen op school) of 10 februari
(voor individuele leerlingen) een uitnodiging via Parro om u in te schrijven voor
een oudergesprek
• Let op: Inschrijving staat open t/m vrijdag 12 februari
• Gescheiden ouders vragen we zoveel mogelijk samen te komen. Wilt u liever
apart een gesprek, dan vragen wij u om een mail te sturen naar de
leerkracht(en) van uw kind(eren). Via Parro kunnen wij namelijk helaas niet
twee opties uitzetten
• De oudergesprekken zullen online plaatsvinden, waarschijnlijk via Google
Hangouts, Google Meets of Teams. Na een periode van online onderwijs zijn
veel leerlingen en ouders hiermee inmiddels bekend. Maar, geen paniek:
volgende week krijgt u nog een aparte mail met daarin een stappenplan en
instructies.
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Rapporten
Op maandag 15 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee. Mocht u de
rapportmap nog thuis hebben liggen, wilt u deze dan voor woensdag 10 februari weer
meegeven naar school? Wanneer de rapportmap niet op school ligt, kunnen wij ook
niet het nieuwe rapport meegeven! Tijdens het oudergesprek worden de vorderingen
van uw kind toegelicht. Dit is, zeker na een aantal weken thuisonderwijs, een
waardevolle aanvulling op de beoordelingen die in het rapport staan.
De rapporten van groep 8 moeten maandag 8 februari weer terug op school zijn!
Naast het gewone rapport stoppen wij ook een ‘Corona-rapport’ in de map. Hierop
staan (net als na de vorige lockdown) weer weetjes die leuk zijn om later nog eens
terug te lezen. De kinderen kunnen vervolgens thuis nog hun eigen bevindingen op
dat formulier schrijven of tekenen.
Welkom!
Na de voorjaarsvakantie verwelkomen wij Esben in groep 1. Esben is dan ook 4
jaar. Veel plezier op Het Mozaïek, Esben!
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.
Protocol rondom Corona:
Vergeet niet om de bijlage met daarop het Protocol goed door te lezen en te
bespreken met uw kind(eren). Ook is het belangrijk dat opa’s, oma’s of andere
mensen die uw kind(eren) wel eens op komen halen, van het protocol op de hoogte
zijn. Wij zorgen ervoor dat de BSO’s worden geïnformeerd.
We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid!
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

