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Nieuwsbrief 12 schooljaar 2020-2021
Verjaardagskalender:
zondag
30

maandag
31
Thobian (gr1)

6
Elin (gr1)
Juf Annemiek
13

7

20

14
Jayden (gr1)
Femke (gr4)
21
Julièt (gr3)

dinsdag
1
Islam (gr4)
Robert (gr7)
8

woensdag
2

donderdag
3
Mart (gr4)

vrijdag
4
Hefziba (gr5)

zaterdag
5

9

10

11

12

15

16
Juf Mirjam

17
Talisa (gr2)

18

19
Kristof (gr5)

22

23
Aron (gr1)
Sophie (gr1)

24

25
Maarten
(gr6)

26
Matz (gr1)
Olivia (gr3)

Belangrijke data
Juni:






1-23 juni
6 juni
22 juni
28 juni
28 juni-2 juli

Afname junitoetsen Cito (gr. 3 t/m 7)
Sluitingsdatum tevredenheidsonderzoek
Algemene Ledenvergadering Scholengroep Perspectief (?)
Margedag (leerlingen vrij!)
Oudergesprekken

Juli:





6 juli
7 juli
8 juli
9 juli

Rapporten mee
Afscheid groep 8
Kennismaking nieuwe groep
Laatste schooldag: leerlingen om 12.00 uur vrij!

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
De laatste zes weken tot de zomervakantie zijn aangebroken. Een bijzonder schooljaar
en toch is het voorbij gevlogen.
We starten deze week met de afname van de juni-toetsen van het Cito
leerlingvolgsysteem. Deze volgen heel snel op de middentoetsen die door de
lockdown in maart zijn afgenomen i.p.v. januari. Daarna hebben we meerdere
vakantieweken in april/mei en vrije dagen gehad. Dit betekent uiteraard dat we veel
minder onderwijstijd en oefentijd hebben gehad tussen de midden- en eindtoetsen.
Met dit gegeven zullen we rekening houden bij de analyses van de toetsen.
Momenteel wordt ook steeds meer duidelijk over het Nationaal Programma
Onderwijs. Scholen krijgen de komende twee jaar extra geld (per leerling) toegestopt
om de gevolgen van de corona-periode op het onderwijs en de leerresultaten te
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compenseren. Scholen moeten eerst in kaart brengen of en zo ja welke
achterstanden leerlingen op het leergebied en/of sociaal-emotioneel welbevinden
hebben opgelopen. Vervolgens moet in een plan worden beschreven welke acties
daarop worden ingezet, waarbij de voorkeur uitgaat naar duurzame, lange-termijnontwikkeling. Er moet dus niet alleen gedacht worden aan tijdelijk meer handen in de
klas (want dat zou maar voor maximaal twee jaar kunnen), maar ook aan scholing
van leerkrachten op een bepaald gebied of het aanschaffen van een bepaald
programma. Het plan dat de school dan maakt moet, voordat het kan worden
uitgevoerd, worden goedgekeurd door de MR. Op Het Mozaïek hebben we de
analyses bijna afgerond en zijn we intussen al aan het brainstormen welke interventies
we zullen gaan inzetten. We houden u uiteraard op de hoogte.
Tevredenheidspeilingen
Anderhalve week geleden heeft u via de mail een link ontvangen waarmee u de
vragenlijst van de (tweejaarlijkse) tevredenheidspeiling kunt invullen.
Dank aan degene die de vragenlijst al heeft ingevuld. Heeft u het nog niet gedaan?
U heeft t/m zondag 6 juni de tijd om de vragenlijst in te vullen. Wij zijn geïnteresseerd
in uw mening!
Niet alleen onder ouders, ook onder de medewerkers is een peiling uitgezet.
Deze maand vragen we ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 nog om hun mening
te geven middels de leerlingentevredenheidspeiling. Op die manier hopen we een
goed beeld te krijgen van hoe onze school en alles wat daarbij hoort wordt
gewaardeerd en waar nog ontwikkelpunten liggen.
Geboren: Maaike
Op 12 mei is onze onderwijsassistent, juf Debora, bevallen van
een dochter, Maaike.
Van harte gefeliciteerd, Debora en Wilko, met jullie prachtige
dochter!
Ziekte meester Jeroen
Meester Jeroen start binnenkort met hartrevalidatie, waarmee hij onder begeleiding
zijn uithoudingsvermogen en conditie weer op peil probeert te krijgen. Laten we
hopen dat dit voorspoedig gaat en dat de stent en de medicatie hun werk goed
doen. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk om weer vertrouwen in eigen lichaam
te krijgen. De revalidatie zal echt wel enige tijd in beslag nemen. Tot de zomervakantie
blijft juf Mariska daarom volledig in groep 6. We hopen dat meester Jeroen na de
zomervakantie weer (gedeeltelijk of volledig) kan starten.
Omdat juf Mariska nu alle dagen in groep 6 les geeft, hebben we juf Mirjam Fransen
gevraagd om de extra hulp (op basis van ‘Corona-subsidie’) aan kleine groepen
leerlingen te geven. Juf Mirjam is op maandag- en dinsdagmorgen aanwezig.
Opnieuw welkom, juf Mirjam!
DIA-eindtoets groep 8
Groep 8 heeft afgelopen week de uitslag van de DIA-eindtoets gekregen. We zijn
supertrots op deze kanjers! Ze hebben allemaal goed gepresteerd en laten zien wat
ze in zich hebben. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de leerlingen (en hun
ouders) die op een hoger niveau hadden gepresteerd en/of met wie er de afspraak
lag dat een gesprek n.a.v. de eindtoets gepland zou worden. Waar nodig hebben
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we adviezen heroverwogen en waar mogelijk hebben we ze ook herzien. Deze week
worden de definitieve adviezen naar Ubbo Emmius gestuurd.
Voor ons als school is het uiteraard ook van belang om ons te meten met andere
scholen in Nederland. Het landelijk gemiddelde lag voor de DIA-toets op 360. Wij
scoorden daarboven met een mooi gemiddelde van 366,4.
Corona-protocol
De corona-maatregelen worden landelijk gezien steeds meer versoepeld. De scholen
van het voortgezet onderwijs gaan deze week weer volledig open en vanaf 5 juni
kunnen we weer een nieuwe stap vooruit zetten.
Toch zijn ook heel veel maatregelen nog wel van kracht, voorzichtigheid blijft
geboden.
De wijzigingen die wij per direct gaan invoeren betreft onze leerlingen in groep 7/8:
 De leerlingen van groep 7/8 hoeven niet meer met mondkapje naar school
 De leerlingen van groep 7/8 hoeven niet meer in vaste tweetallen te werken.
Hun ‘bubbel’ wordt vergroot naar de hele groep. Voor hen gelden dus
dezelfde regels als in de andere groepen.
Leerkrachten dragen nog wel steeds mondkapjes en pauzes houden we ook in
dezelfde cohorten. Daar gaan we nog gewoon even mee door totdat we groen licht
krijgen dat dat niet meer hoeft.
Vanaf 5 juni is het ook weer toegestaan om gebruik te maken van de kleedkamers.
We gaan volgende week daarom ook weer naar De Spont voor onze gymlessen.
Alle leerkrachten beschikken sinds kort over zelftesten. Hiermee kunnen ze zich
preventief twee keer per week even testen. Preventief, dus niet bij klachten en ook
niet wanneer iemand in contact is geweest met een positief getest persoon. In dat
geval moet een afspraak gemaakt worden met de GGD voor een test.
De beslisboom waarin staat wanneer een kind naar school mag, is nog steeds van
kracht. Wij hebben nog geen bericht van de PO-raad dat dit anders is geworden.
Dat betekent dat uw kind met verkoudheidsklachten NIET naar school mag! In de
bijlage sturen we de beslisboom nog een keer mee.
Zien wij op school dat uw kind klachten heeft, dan nemen we contact met u op en
vragen we u uw kind te komen halen (behalve wanneer deze klachten passen bij de
medische achtergrond van uw kind – zie beslisboom).
Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar deze maatregel is opgesteld om onze
collega’s en de andere leerlingen te beschermen en te voorkomen dat groepen
kinderen thuis komen te zitten.
Wij merken dat ouders/leerlingen thuis ook af en toe zelftesten inzetten. Wij moeten u
erop wijzen dat bij klachten of bij contact met een positief besmet persoon altijd een
test via de GGD aangevraagd en afgenomen moet worden.
Activiteiten in juni en juli
Afname juni-toetsen:
De komende weken zullen in het teken staan van de E-toetsen van Cito. Wilt u uw
steentje bijdragen door uw kind uitgerust naar school te laten komen?
Oudergesprekken:
In de week van 28 juni t/m 2 juli vinden de oudergesprekken plaats. In deze ronde van
de oudergesprekken verwachten wij niet alle ouders. U ontvangt in de week van 21
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t/m 25 juni via Parro een uitnodiging wanneer de leerkrachten graag met u willen
spreken. U kunt zich vervolgens via Parro inschrijven. Heeft u geen uitnodiging
ontvangen, maar wilt u toch graag met de leerkracht spreken, dan kunt u de
leerkracht hierover een mail sturen.
Margedag 28 juni:
Maandag 28 juni zijn de kinderen vrij van school. Als leerkrachten hebben we die dag
de jaarvergadering waarin we het afgelopen schooljaar evalueren en de plannen
voor volgend schooljaar afstemmen. Ook wordt op die dag gewerkt aan de evaluatie
van de laatste zorgronde en wordt er een start gemaakt met de overdracht van de
leerlingen aan de volgende leerkracht.
Afscheid groep 8:
Op woensdag 7 juli nemen we afscheid van onze leerlingen van groep 8. Zij zijn
inmiddels druk bezig met het instuderen van de musical.
Of de musical dit schooljaar opnieuw opgenomen moet worden of dat er toch ouders
welkom zullen zijn, is nog afhankelijk van de mogelijke versoepelingen van 30 juni.
Daarnaast hebben we nog een ander probleem: omdat momenteel het speellokaal
gebruikt wordt als klaslokaal (i.v.m. technische problemen in een lokaal van De
Hagenhofschool) kunnen we niet oefenen en optreden in het speellokaal / hal van
de school. Het oefenen gaat wel elders lukken binnen de school, de musical opvoeren
niet. Inmiddels zijn er verschillende lijntjes uitgelegd naar andere locaties. Er wordt vast
een oplossing gevonden.
Woensdag 7 juli is ook de laatste schooldag van de leerlingen van groep 8. Zij zijn
donderdag en vrijdag voor de zomervakantie al vrij.
Kennismaking nieuwe groep:
Omdat groep 8 donderdag 8 juli al niet meer op school is, ontstaat er die dag ruimte
om de leerlingen alvast kennis te laten maken met hun nieuwe leerkracht(en) en het
nieuwe lokaal. Dit organiseren we middels een zgn. ‘doordraaimoment’. In de tweede
helft van de morgen zullen alle groepen een poosje ‘doordraaien’ naar de nieuwe
leerkrachten en lokalen. Op deze dag ontvangen we ook de leerlingen die na de
zomervakantie zullen starten in groep 1.
Laatste schooldag – vrijdag 9 juli:
Vrijdag 9 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Traditiegetrouw zijn de
leerlingen deze dag om 12.00 uur vrij.
Schoolreizen en schoolkamp:
Deze week zullen we als team een beslissing nemen over de invulling van schoolreizen
en schoolkamp en/of alternatieven daarvoor. Wat is mogelijk, wat is wenselijk, wat is
haalbaar en wat is verstandig? Het is en blijft een lastige keuze. Maar de tijd dringt en
we zullen een knoop door moeten hakken. Wij informeren u binnenkort via de mail.
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Welkom!
De komende weken mogen we weer drie nieuwe leerlingen verwelkomen.
Lexi is verhuisd naar Stadskanaal en zij komt bij ons in groep 2, Jayden en
Aron worden binnenkort allebei 4 jaar en zullen starten in groep 1.
Lexi, Jayden en Aron, wij heten jullie van harte welkom op onze school en
wensen jullie samen met jullie 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.
Klassenverdeling schooljaar 2021-2022
In principe hebben we de klassenverdeling voor volgend schooljaar rond. Maar
omdat we wat betreft het Nationaal Programma Onderwijs nog moeten vastleggen
hoe we de extra gelden van de overheid willen inzetten, kan dit gevolgen hebben
voor de werkdagen van de leerkrachten en/of kan er extra ruimte ontstaan. Hierover
hebben we nog geen beslissing genomen en zijn we nog aan het puzzelen.
Wij hopen de klassenverdeling zeer binnenkort met u te kunnen delen.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

