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Nieuwsbrief 11 schooljaar 2020-2021
Verjaardagskalender:
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Yenthe (gr1)
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Jayden (gr5)

Belangrijke data
April:
 22 april
FC Groningen Scholentour (gr 3 t/m 8)
 23 april
Koningsspelen
 26 apr-7mei Meivakantie
Mei:






10-12 mei
11 mei
13+14 mei
24 mei
26 mei

Schoolkamp gr. 7+8: voorlopig uitgesteld
Schoolreizen gr. 1-6: voorlopig uitgesteld
Hemelvaart + extra vrije dag
Tweede Pinksterdag (vrije dag)
Groot Verjaardagsfeest: voorlopig uitgesteld

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Vorige week hebben we de projectweek (weken) afgesloten. De leerlingen van
groep 1 t/m 4 werkten over Woeste Willem, groep 5 t/m 8 over Nederland.
Wij hopen dat u via Parro een beetje sfeer heeft kunnen proeven en een idee hebt
gekregen waar de leerlingen mee bezig waren.
Doordat een leerlinge in groep 3 eind vorige week positief testte op Corona, moesten
de leerlingen van groep 3 vanaf zaterdag in quarantaine. Gelukkig konden de
kinderen zich maandag (dag 5) al laten testen. Alle geteste leerlingen kregen een
negatieve uitslag. We zijn heel blij met de medewerking die we steeds van alle ouders
(en natuurlijk de kinderen) krijgen.
We wensen iedereen die nog thuis in quarantaine zit heel veel sterkte.
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Ziekte meester Jeroen
Vorige week is meester Jeroen (groep 6) vrij plotseling in het ziekenhuis opgenomen
met hartklachten. Het bleek dat hij een hartinfarct heeft gehad. Er is een stent
geplaatst en hij heeft medicatie gekregen. Jeroen mocht de dag erna weer naar huis.
Hij voelt zich momenteel gelukkig wel goed. Maar, zo zegt hij zelf, hij doet ook niet
zoveel. Hij moet het uiteraard een poosje heel rustig aan gaan doen. Het was een
enorme schrik, maar zoals het lijkt waren ze er op tijd bij zodat permanente schade
aan het hart mogelijk is voorkomen. Juf Mariska zal zolang het nodig is de lesdagen
van meester Jeroen voor haar rekening nemen. Zij zal de komende tijd dus niet extra
hulp kunnen geven in andere groepen. Wij zijn druk bezig om te kijken of hiervoor een
invalleerkracht beschikbaar is, die dit tijdelijk kan overnemen.
DIA-eindtoets groep 8
Groep 8 heeft in de afgelopen twee dagen de eindtoets gemaakt. De leerlingen
waren erg geconcentreerd bezig. Wij proberen onze leerlingen altijd bij te brengen
dat een goede taakgerichtheid heel belangrijk is en hen ver kan brengen. Het is dan
mooi om te zien dat ze die taakgerichtheid wel hebben ontwikkeld en ook inzetten.
Daarnaast hebben we er alle vertrouwen in dat ze hebben kunnen laten zien wat ze
de afgelopen jaren aan kennis hebben opgedaan. Nu eerst tijd voor vakantie!
Activiteiten in april en mei
FC Groningen Scholentour voor groep 3 t/m 8:
Op donderdag 22 april (vandaag) 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. Er worden foto’s voor de
website maakt, u kunt dus op die manier nog een beetje meegenieten.
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. Alle activiteiten vinden plaats
in/met de eigen groep van de leerlingen.
Wat gaan we allemaal doen?
De kinderen mogen in het oranje verkleed naar school komen
De koningsdans
Een buitenacitviteit
Een kleurwedstrijd
Een knutselopdracht
Spelletje spelen (de kinderen van groep 3 t/m 8 mogen een
gezelschapsspelletje van thuis meenemen)
Omdat de kinderen van al die activiteiten extra dorst en trek zullen krijgen, krijgen ze
uiteraard een traktatie. De kinderen moeten daarnaast wel gewoon hun fruit en lunch
meenemen. Ook op deze dag worden foto’s gemaakt die u later op de website terug
kunt vinden.
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Schoolkamp gr. 7+8:
De planning was om in mei op kamp te gaan naar Ameland. Dit is niet haalbaar
binnen de huidige maatregelen. We hebben het kamp kunnen omboeken naar het
einde van het schooljaar en de bestemming veranderd naar Tweehek in Westdorp.
Omdat we hier op de fiets naar toe kunnen (en niet met auto’s en per boot, zoals naar
Ameland), lijkt deze optie beter haalbaar. Uiteraard zullen de dan geldende
maatregelen bepalen of we daadwerkelijk op kamp kunnen. We gaan duimen!
Schoolreizen gr. 1-6:
De schoolreizen kunnen we momenteel niet plannen. Het (met meerdere groepen)
gezamenlijk reizen in een bus is nog geen optie en daarnaast zijn de pretparken nog
niet open. We gaan ons uiterste best doen om leuke alternatieven te bedenken.
Groot Verjaardagsfeest:
Tijdens dit schoolfeest vieren we altijd gezamenlijk de verjaardagen van de
leerkrachten. Ook dit feest hebben we voorlopig moeten uitstellen omdat SAMEN
feesvieren nu niet gaat lukken.
Welkom!
In de meivakantie wordt Luuk 4 jaar en hij mag na de vakantie dus ook
iedere dag naar school. Welkom in groep 1, Luuk! Wij wensen jou samen met
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.
Kanjertraining
Wij werken op school sinds enkele jaren met de Kanjertraining. Wij merken dat het een
heel prettige methode is om met leerlingen in gesprek te gaan over onderling
vertrouwen in een groep en het gedrag dat we van elkaar zien of graag willen zien,
namelijk zo dat we ons er allemaal prettig bij voelen.
Toen we met de Kanjertraining zijn gestart, hebben we ook een ouderavond over
deze training gehouden. Want dat maakt de Kanjertraining namelijk sterk: leerlingen,
ouders en leerkrachten spreken dezelfde ‘kanjertaal’.
In de nascholing die we begin april hebben gehad, hebben we besproken dat we
eigenlijk vergeten om ouders voldoende mee te nemen in wat we in de verschillende
groepen allemaal behandelen in de Kanjertraining. Ook beseften we ons dat onze
‘nieuwste’ ouders nog niet voldoende weten over de Kanjertraining. Zij zijn immers niet
bij de eerste ouderavond aanwezig geweest.
Wij hebben daarom besloten dat we in de Nieuwsbrief regelmatig algemene
informatie over de Kanjertraining zullen delen en dat de leerkrachten ongeveer één
keer per maand via Parro delen wat er in de verschillende groepen behandeld wordt.
Op die manier proberen we u als ouders meer mee te nemen.
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Doordat er verschillen bestaan tussen groepen onderling, zal ook de invulling van de
Kanjertraining in de verschillende groepen anders (kunnen) zijn. Maar uiteraard zijn de
thema’s van de Kanjertraining voor iedere leeftijdscategorie passend (en dus
verschillend) gemaakt.
Via onderstaande link kunt op kennismaken met de grondbeginselen van de
Kanjertraining of deze even weer opfrissen:
Uitleg Kanjerpetten – voor ouders: https://vimeo.com/349016296
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.
Wij wensen iedereen een heel fijne meivakantie!

