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Nieuwsbrief 9 schooljaar 2020-2021
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Belangrijke data
Maart:
• 8 t/m 31 mrt
• 17 mrt
• 18 mrt
• 24 mrt
• 28 mrt
• 31 mrt

Afname Cito-M-toetsen gr. 3 t/m 8
Studiedag: kinderen vrij!
Informatieve Ouderavond: VERVALT!
Grote Rekendag: VOORLOPIG UITGESTELD!
Juf Margreet 25 jaar in het onderwijs
Open dag voor nieuwe ouders: VOORLOPIG UITGESTELD!

April:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paasviering
Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Studiedag Kanjertraining: kinderen vrij
Projectweek
DIA-Eindtoets groep 8
FC Groningen Scholentour (gr 3 t/m 8)
Koningsspelen & Sportdag??
Meivakantie

1 april
2 april
5 april
6 april
7-14 april
20+21 april
22 april
23 april
26 apr-7mei

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
We zijn na de voorjaarsvakantie weer goed begonnen. We vinden allemaal onze
draai in de regels en voorschriften. In bovenstaande agenda ziet u dat bepaalde
activiteiten noodgedwongen vervallen of uitgesteld worden. De activiteiten die wel
doorgaan, zullen in een aangepaste vorm plaats moeten vinden. Hierover verderop
in deze nieuwsbrief meer informatie.
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In de week voor de voorjaarsvakantie zijn de oudergesprekken geweest. Wij vonden
het erg fijn om via beeld met ouders te kunnen spreken. Het was goed om elkaar weer
eens te zien!
Feest voor juf Mirjam!
Juf Mirjam Fransen, onze juf op maandag en vrijdag in groep 1/2 is
deze week geslaagd voor haar pabo-diploma! Van harte
gefeliciteerd, Mirjam!
Mirjam heeft de zij-instroomopleiding gedaan en heeft de afgelopen
twee jaar hiervoor een werkplek bij ons op school gehad. Wij zijn
supertrots op haar dat ze alles heeft afgerond.
Helaas, helaas, betekent dat wel dat Mirjam nu als leerkracht aan
het werk gaat op een andere school binnen onze vereniging. Haar
(stage)werkplek bij ons is nu dus afgelopen. Zoals het nu lijkt is ze
alleen volgende week nog bij ons. Bedankt voor je inzet en
betrokkenheid, Mirjam, we waren superblij met jou!
Voor groep 1/2 betekent dit trouwens dat juf Leonie op maandag
weer les gaat geven en dat juf Hanneke niet langer een extra internbegeleidersdag op vrijdag heeft. Zij is vanaf 26 maart op vrijdag in
groep 1/2.
Dus: maandag t/m donderdag juf Leonie, vrijdag juf Hanneke
Tim (gr 8): tweede plaats in Regionale Voorleeswedstrijd gemeente Stadskanaal
Tim Roelfes uit groep 8 heeft namens onze school deelgenomen aan
de regionale voorleeswedstrijd in de gemeente Stadskanaal. Alle
voorlezers konden we via het digibord beluisteren en ook de
beoordelingen van de jury werden in het gemaakte filmpje getoond.
Fijn, dat het online toch door kon gaan!
Tim heeft een mooie tweede plaats behaald. Van harte gefeliciteerd, Tim! Je hebt het
super goed gedaan! Bedankt dat je onze school hebt vertegenwoordigd.
Op tijd op school!
Het valt ons de laatste tijd op dat er veel kinderen regelmatig te laat komen en dus
ook te laat in de klas zitten.
Het is belangrijk dat iedereen om 8:30 uur in de klas zit, dan kan de leerkracht meteen
met de les beginnen.
De deur van de school gaat om 8:15 uur open en de zoemer gaat om 8:25 uur, Op
dat moment moeten alle leerlingen binnen zijn en heeft iedereen voldoende tijd om
om 8.30 uur in het lokaal te zitten. Het is ontzettend storend wanneer kinderen te laat
binnen komen: voor de leerkracht, voor de rest van de groep, maar ook voor het kind
zelf. En zeg nou zelf: u kunt het toch ook niet maken dat u dagelijks te laat op uw werk
verschijnt? Wilt u als ouder/verzorger er daarom voor zorgen dat uw kind tijdig van huis
vertrekt?

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

Cito M-toetsen
Afgelopen maandag zijn we gestart met de afname van de Cito-Mtoetsen in groep 3 t/m 8. Hiervoor zullen we ongeveer drie weken
uittrekken. Normaal gesproken worden de M-toetsen van het
leerlingvolgsysteem in januari afgenomen. Dit is nu uiteraard niet
gebeurd. Wij hebben tot 31 maart de tijd om de toetsen af te nemen.
Wij hopen dat de kinderen heerlijk uitgerust op school komen. Leerlingen
die ziek zijn of uit voorzorg (verkoudheid e.d.) thuis moeten blijven, zullen de toetsen
op een later moment (maar wel zo mogelijk voor 31 maart) inhalen. Wanneer de
toetsen afgerond zijn, zullen de leerkrachten analyses maken en de groepsplannen
voor de komende periode klaar maken. Uiteraard delen we t.z.t. de toetsresultaten
van uw kind(eren) met u. Wilt u er voor zorgen dat de rapportmappen uiterlijk 25 maart
weer op school zijn?
Activiteiten in maart en april
Bovenaan deze nieuwsbrief ziet u de activiteiten die in maart en april gepland zijn of
waren:
Informatieve ouderavond:
Het is uiteraard niet mogelijk om een groot aantal ouders fysiek te ontvangen. Deze
ouderavond komt daarom te vervallen.
Grote Rekendag:
Een dag waarop alle groepen op een leuke, andere manier met rekenvraagstukken
aan de slag gaan: buiten, met de hele school, samen met De Hagenhof, er zijn vele
leuke manieren te bedenken. Wij hopen dat dit op een later tijdstip in het schooljaar
alsnog gaat lukken.
Open dag voor nieuwe ouders:
Een activiteit van Scholengroep Perspectief die op en door alle scholen van onze
vereniging georganiseerd zou worden. In ons geval zouden ook De Hagenhof en
Peuterpalet mee doen om alle belangstellenden in ons gebouw te verwelkomen.
Ook dit kan nu geen doorgang vinden. We gaan nog kijken of het op een later tijdstip
wenselijk en mogelijk is.
Paasviering:
De Paasviering vieren we dit jaar op donderdag 1 april in de eigen groep. De
paaslunch vervalt. De kinderen krijgen in plaats daarvan tijdens de viering een kleine
traktatie. De kinderen moeten deze dag dus gewoon hun fruit, drinken en lunch
meenemen.
Projectweek:
Ook de projectweek gaat er dit jaar anders uit zien. Het plan is om in alle groepen wel
aan hetzelfde thema te werken. Excursies, gastlessen en afsluiting met ouders kunnen
dit jaar echter niet plaatsvinden. Via Parro zullen we u uiteraard wel op de hoogte
houden.
FC Groningen Scholentour voor groep 3 t/m 8:
Deze keer is het echt waar: op donderdag 22 april komt de FC Groningen Scholentour
bij ons langs! (Dit wordt niet verzorgd door de FC Groningen-spelers zelf, maar door
andere jonge mensen die hiervoor zijn opgeleid.) Wij hadden onze school
aangemeld, maar het was niet zeker of het ook zou lukken. Maar gelukkig, het gaat
door! Er worden activiteiten met leerlingen van groep 3 t/m 8 gedaan. Uiteraard per
groep (dus niet gemixt) en de activiteiten vinden buiten plaats. Nadere informatie
volgt later.
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Koningsspelen & Sportdag:
In de media is al enkele weken geleden verkondigd dat de Koningsspelen dit jaar
door zullen gaan in Nederland. Maar hoe? Wij hebben er nog niet zo’n goed beeld
van hoe dat valt te organiseren. Wij maken al een aantal jaren samen met De
Hagenhof een combinatie van Koningsspelen en Sportdag, maar of en hoe dat
allemaal gaat lukken weten we nog niet. Met de huidige maatregelen lukt het in ieder
geval niet. We wachten nog maar even af.
Studiedagen 17 maart en 6 april: alle leerlingen zijn vrij
Woensdag 17 maart:
De geplande personeelsdag van Scholengroep Perspectief gaat niet door, maar
deze dag wordt nu op veel scholen (en ook door ons) gebruikt als studiedag. In de
ochtend gaan de leerkrachten (online) met elkaar in overleg, waarbij een drietal
thema’s worden behandeld: effectief onderwijs, automatiseren bij rekenen en we
bespreken onze ingevulde RI&E (Arbo). Daarna gaan we alvast aan de slag met het
analyseren van de Cito-toetsen die op dat al moment al gemaakt zijn: welke stof
beheerst een leerling al goed, waar moet nog extra aandacht en zorg aan gegeven
worden? Op basis hiervan maken we de groepsplannen voor de tweede helft van
het schooljaar.
Dinsdag 6 april:
Op deze dag hebben we als team een (online) nascholing van de Kanjertraining.
Deze training duurt de hele dag en hiermee zullen we onze licentie C behalen.
Avond-4-daagse
De Avond-4-daagse in de gemeente Stadskanaal die plaats zou vinden in de eerste
week van juni is voorlopig verplaatst naar 7 t/m 10 september 2021.
Wel is het mogelijk om vanaf 29 maart individueel de Avond-4-daagse te lopen.
Meer informatie is te vinden op de website van de Avond-4-daagse, te bereiken via
de volgende link: https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-homeedition
Stappenplan ‘Wanneer uw kind in quarantaine of uit voorzorg thuis is’
Wanneer uw zoon of dochter thuis moet blijven i.v.m. quarantaine of milde klachten,
dan is dat natuurlijk vervelend. Daarbij komt dat leerlingen dan regelmatig lessen
moeten missen. Om dit zoveel mogelijk te beperken krijgen de leerlingen de
mogelijkheid om thuis aan de slag te gaan. In het stappenplan in de bijlage staat
beschreven hoe we dat organiseren. Ook staat hierin wat wij van u als ouders
verwachten. Elkaar goed informeren is hierbij van groot belang.
Promotiefilm Scholengroep Perspectief: Acteurs gezocht!
Er wordt een leuke promotiefilm gemaakt voor Scholengroep Perspectief. Er is een
soort script geschreven en de film wordt gemaakt door het bedrijf Vandebond.
Voor het verhaal zijn we op zoek naar een ouder, een leerling (uit groep 5,6 of 7) en
een leerkracht. Bij deze een oproep aan u als ouder en jou als kind: Wanneer het je
leuk lijkt om in deze film een rol (met tekst) te spelen, dan willen we graag met u of jou
in contact komen. Meld je uiterlijk 18 maart aan bij juf Margreet. Wij mogen als school
één ouder, één leerling en één leerkracht aanmelden bij de organisatie. Uit alle
aanmeldingen zal er vervolgens een keuze worden gemaakt. Hiervoor zal er een soort
castingsdag worden georganiseerd op 14 april, waarbij gelet wordt op talent voor
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toneelspel, uitstraling/creativiteit/originaliteit/passie en het kunnen overbrengen van
een bepaalde sfeer.
Meerdere scholen worden als locatie in de film gebruikt. Onze school is één van de
gekozen locaties. Wij zijn nu al benieuwd naar het resultaat!
Ouderbijdrage
U zult begrijpen dat het nu nog erg onzeker is of de schoolreizen en schoolkamp dit
schooljaar wel plaats kunnen vinden. Het lag in de planning om in mei op schoolreis
en kamp te gaan. We hebben besloten dat we nu nog niets vast gaan leggen, maar
dat we ons zo flexibel mogelijk willen opstellen. We hopen van harte dat er in juni nog
iets mogelijk is.
Tot nu toe zijn de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis(kamp)bijdrage nog niet bij
u geïnd.
Vorig schooljaar hebben we bij iedereen de ouderbijdrage (á €20,-) geïnd en de
schoolreisbijdragen voor dit schooljaar laten staan. Omdat we dit schooljaar voor
verschillende activiteiten al wel kosten hebben gemaakt en nog zullen maken
(Sinterklaas, Kerst, Pasen, projectweek, afscheid groep 8, enz.) willen we binnenkort
graag de vrijwillige ouderbijdrage á €20,- (of €10,- wanneer uw kind pas na de
kerstvakantie op school is gekomen) weer bij u innen. Leidy, onze administratrice, gaat
de komende tijd aan de slag met de facturen en/of de automatische incasso.
De bijdrage voor de schoolreizen en – kamp blijft nog even staan voor de ouders die
vorig jaar al hadden betaald en worden nog niet geïnd bij de ouders die nog niet
hebben betaald.
Mocht u vragen hebben over de ouder- of schoolreis(kamp)bijdrage , stuur dan een
mail naar Leidy: administratie.hetmozaiek@sgperspectief.nl.
Welkom!
Binnenkort mogen we in groep 1 weer een nieuwe leerling welkom heten.
Floor wordt eind maart 4 jaar. Welkom Floor, wij wensen jou en 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.
Vanuit de buurt
Deze week zijn wij gebeld door een gezin aan de Beukenhage. Zij hebben een rode
paal (vanuit de gemeente) voor hun uitrit staan, welke ervoor zorgt dat er niemand
voor de uitrit parkeert en ze gewoon hun erf af kunnen. Deze paal kan recht op staan
(hierdoor wordt de plaats geblokkeerd) en gekanteld worden (hierdoor kunnen de
bewoners op of van de uitrit rijden).
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Nu is deze paal helaas kapot gegaan, doordat (onbekende) kinderen hierop
springen, er tegen trappen, doordat ze de paal steeds hard neergooien of de
verkeerde kant op kantelen. Dit allemaal is uiteraard niet de bedoeling. Doordat de
paal kromgebogen is, kunnen de bewoners de uitrit niet meer uit, omdat de auto
anders door het paaltje beschadigd wordt. In geval van nood is dit natuurlijk helemaal
niet wenselijk.
Een vriendelijk verzoek van de bewoners aan ons om dit met u te delen. Indien uw
kind zelfstandig hierlangs komt, wilt u dan bespreken dat het niet de bedoeling is om
het paaltje te bewegen of ermee te spelen, het gaat dan dus kapot. Indien u uw kind
begeleidt, wilt u dan ook zelf even opletten dat ze deze paal met rust laten?
Alvast bedankt voor de medewerking!
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

