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Nieuwsbrief 10 schooljaar 2020-2021
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Belangrijke data
April:










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

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
Meivakantie

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Wat een feestdag was het afgelopen vrijdag tijdens mijn 25-jarig onderwijsjubileum! Ik
ben ontzettend verwend door leerlingen, ouders, MR, schoolcommissie, bestuur en
collega’s. Via Parro hebben jullie allemaal een beetje mee kunnen genieten. Ieder
uur werd er wel iets bij mij thuis aan de deur bezorgd. Het begon om 7.15 uur met een
heerlijk ontbijt. Verder volgden die dag taart, bloemen, een prachtig bloemstuk, wijn,
(zelfgemaakte) cadeaus van alle groepen, vele kaarten, een gezamenlijk cadeau
van de kinderen (een mooie tapasplank met alle namen erop, inclusief lekkernijen)
en een mooie armband met bijpassende ring van de collega’s. Ik ben tussendoor nog
via Teams toegezongen door groep 3 / groep 4 en groep 7 kwam op de fiets bij mij
langs met een heus A-B-C-gedicht. Fantastisch! Ik heb van het begin tot het eind
genoten. Niet een gezamenlijk schoolfeest, maar wel een dag om nooit te vergeten.
Afgelopen maandag heb ik alle kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje. Zo hebben
we toch een beetje samen feest gevierd.
Iedereen ontzettend bedankt voor deze fantastische dag!
Lieve groet, Margreet Mulder
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Op tijd op school!
Ons oproepje vorige week heeft effect gehad! Bijna iedereen is nu op tijd op school!
Nogmaals: 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. Wilt u als ouder/verzorger er daarom voor zorgen
dat uw kind (of u zelf) tijdig van huis vertrekt?
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Vandaag heeft groep 7 het theoretisch
verkeersexamen gemaakt. ALLE leerlingen zijn
geslaagd! Gefeliciteerd, super gedaan hoor!
Rapportmappen inleveren!
Alle rapportmappen graag deze week (dus vóór het paasweekend!) weer inleveren
op school. Alleen dan kunnen we volgende week de grafieken van de M-toetsen
toevoegen en de mappen weer meegeven (zie volgende item).
Cito M-toetsen
In de afgelopen weken hebben we in groep 3 t/m 8 de M-toetsen van het Cito
LeerlingVolgsysteem afgenomen. U weet het, normaal gesproken worden deze in
januari afgenomen, door de lockdown namen we ze pas in maart af.
Omdat deze M-toetsen later zijn afgenomen, waren de grafieken (met de resultaten)
nog niet bij het laatste rapport gevoegd en konden ze nog niet besproken worden
tijdens de oudergesprekken.
Wanneer deze week alle rapportmappen weer op school worden ingeleverd, dan
kunnen we volgende week de grafieken in de rapportmappen (van gr. 3 t/m 8) doen.
Deze leerlingen krijgen donderdag 8 april hun rapportmap dan opnieuw mee naar
huis. U kunt dan thuis op uw gemak de resultaten van de M-toetsen bekijken. Mocht u
hierover vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar de leerkracht(en) van uw
zoon of dochter. De leerkrachten zullen dan contact met u opnemen om uw vragen
te beantwoorden of de resultaten toe te lichten.
Het is ook mogelijk dat de leerkracht zélf contact zoekt met u als ouder, wanneer de
leerkracht hier aanleiding toe ziet.
DIA-eindtoets groep 8
Dinsdag 20 en woensdag 21 april wordt in groep 8 de eindtoets
basisonderwijs van DIA afgenomen.
De adviezen voor het vervolgonderwijs zijn al besproken en gegeven. De
eindtoets zal de gegeven adviezen veelal bevestigen, maar is hierdoor
niet minder belangrijk. Misschien zijn er leerlingen die op een hoger
niveau scoren dan het gegeven advies. In dat geval zullen we altijd
opnieuw het advies bespreken en voor sommige leerlingen wellicht ook herzien.
Wanneer een leerling lager scoort op de eindtoets dan het gegeven advies, dan
blijven we altijd bij het gegeven advies. Dat is immers gebaseerd op resultaten die de
leerlingen de afgelopen jaren hebben laten zien.

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

De resultaten van een eindtoets (de gemiddelde score) is ook voor ons als school
belangrijk. Met deze score word je als school vergeleken met andere scholen in
Nederland en het moet van een voldoende niveau zijn.
Groep 8, heel veel succes met de eindtoets! Laat maar zien wat je
allemaal kunt en hebt geleerd. Jullie zijn toppers!
Paasviering
Aanstaande donderdagmiddag vieren we in alle groepen het Paasfeest.
Deze week versieren alle leerlingen een kaars. Deze ‘paaskaars’ krijgen ze
vervolgens mee naar huis. Paasfeest is het feest van hoop, vreugde en
liefde. Jezus is opgestaan! Het teken van een nieuw begin, van licht na die
donkere (Goede) Vrijdag, waarop iedereen dacht dat het afgelopen was.
Steek de Paaskaars aan!
Fijne Paasdagen toegewenst!
Activiteiten in april
Projectweek:
Van 7 t/m 14 april wordt de projectweek gehouden. Geen groepsdoorbrekende
activiteiten, geen gastlessen en excursies deze keer, maar….. wel heel erg leuke lessen
en activiteiten in de eigen groep.
Het thema voor groep 1 t/m 4 is ‘Woeste Willem’. Het prentenboek wordt als
uitgangspunt genomen, maar we kunnen heel veel leren over het onderwerp
piraten/scheepvaart.
Het thema voor groep 5 t/m 8 is ‘Nederland’. We gaan het hebben over de
geschiedenis, bezienswaardigheden en tradities van ons land.
FC Groningen Scholentour voor groep 3 t/m 8:
Op donderdag 22 april komt de FC Groningen Scholentour bij ons langs. Er worden
activiteiten met leerlingen van groep 3 t/m 8 gedaan. Uiteraard per groep (dus niet
gemixt) en de activiteiten vinden buiten plaats. Zodra we meer informatie hebben,
laten we het u weten via Parro of email.
Koningsspelen:
Vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op de agenda. Andere jaren
maakten we een combinatie met de sportdag. De sportdag-activiteiten
vervallen dit jaar, maar we besteden wel aandacht aan de Koningsspelen.
In alle groepen oefenen we de Koningsdans bij het lied ‘Zij-aan-zij’ van
Kinderen voor Kinderen. Op YouTube is dit lied én de dans te vinden. Er wordt
een gemakkelijke en een moeilijke versie van de dans aangeboden.
De kinderen kunnen thuis dus ook oefenen!
Daarnaast zal er tijdens de Koningsspelen per groep een activiteit buiten plaats
vinden. De kinderen mogen deze dag in het oranje gekleed naar school komen.
Studiedag 6 april: alle leerlingen zijn vrij
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 B behalen. (In de
vorige nieuwsbrief stond per ongeluk licentie C… dat gaan we over twee jaar doen.)
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Welkom!
Binnenkort mogen we in groep 1 weer een nieuwe leerling welkom heten.
Milas wordt in april 4 jaar. Welkom Milas, 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.
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
Beslisboom ‘Wanneer blijft uw kind thuis?’
We horen verschillende scholen om ons heen die al één of meerdere groepen thuis
hebben moeten laten i.v.m. Corona-besmettingen. Hier en daar is zelfs een hele
school al een weekje dicht geweest. Tot dusver is ons dat gelukkig bespaard
gebleven. Wel merken we dat er meer kinderen thuis zijn en getest worden. Gelukkig
bijna altijd negatief, anders heeft u het van ons gehoord.
We merken ook dat het niet altijd duidelijk is wanneer kinderen wel of niet naar school
kunnen komen. In de bijlage sturen we de meest recente beslisboom mee, waarin u
kunt zien wanneer kinderen thuis moeten blijven. We willen u vragen hierin uw
verantwoordelijkheid te nemen en een verkouden kind niet naar school te sturen, om
zo te proberen te voorkomen dat we op school met Corona te maken krijgen en
klassen in quarantaine moeten laten gaan.
Voor ons is het ook best lastig om goed in te schatten of iets bij een bepaalde allergie
hoort of niet. Bij twijfel nemen we contact met u op.
Ouderbijdrage
De eerste automatische incasso’s van de ouderbijdrage zijn geïnd.
Wanneer u heeft aangegeven dat u liever zelf de ouderbijdrage overmaakt, dan
heeft u hierover afgelopen maandag via de mail een brief gehad van Leidy
(administratie.hetmozaiek@sgperspectief.nl).
De vrijwillige ouderbijdrage kan overgemaakt worden naar:
NL 09 RABO 0150 7100 54 t.n.v. CBS Het Mozaïek, Stadskanaal.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

