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Nieuwsbrief 1 schooljaar 2021-2022
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Belangrijke data
Augustus:
• 23 aug
• 25 aug

Eerste schooldag
gr. 3-8 Gastlessen De Kunstkoffer

September:
• 6 sept
• 29 sept

Schoolfotograaf
Start Kinderpostzegelactie (gr. 7)

16

Even bijpraten
De vakantie zit er op! Wij hopen dat iedereen heerlijk uitgerust is en weer vol energie
kan beginnen. Wij hebben er weer zin in!
Afgelopen week hebben we alle lokalen weer gezellig ingericht en de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar getroffen.
Vrijdagmorgen hebben we ’s morgens samen de startvergadering gehouden.
Vrijdagmiddag hebben we het mooie Westerwolde verkend met Peddel en Pedaal
(kanovaren en fietsen). We zijn dus gestart met een leuk teamuitje!
In deze nieuwsbrief staan alvast belangrijke data voor de eerste paar weken.
Binnenkort ontvangt u per mail de Activiteitenkalender voor dit hele schooljaar.
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Welkom!
We mogen aan het begin van dit schooljaar weer nieuwe leerlingen welkom heten:
Groep 1: Javèn, Mason, Niyah, Simon, Norah, Feline Ottens, Feline Letteboer, Amarii,
Marlon en Lyon
Groep 2: Madée
Groep 3: Kanari
Groep 6: Djen
Iedereen van harte welkom op Het Mozaïek. Wij wensen jullie een fijne tijd toe!
(Zoals u in het Corona-protocol kunt lezen, mogen onze nieuwe leerlingen op de
eerste schooldag door één ouder naar binnen worden gebracht. Zie item onderaan
in deze nieuwsbrief en de bijlage.)
Personeel
Met meester Jeroen gaat het steeds een beetje beter, in kleine stapjes.
Jeroen begint volgende week op therapeutische basis, eerst met twee uurtjes per
week. Hierdoor zal juf Mariska de hele week les geven in groep 6.
Juf Debora, onze onderwijsassistent, begint na haar zwangerschapsverlof volgende
week ook weer, gecombineerd met nog enkele verlofdagen. Zij zal tot de
herfstvakantie twee ochtenden aanwezig zijn, i.p.v. vier ochtenden. Juf Helga
Godeke mogen we welkom heten. Zij zal Debora vervangen tijdens haar verlof, die
ook na de herfstvakantie nog een klein poosje doorgaat.
Daarnaast zal juf Helga ook twee ochtenden de begeleidingsuren (op basis van
‘subsidie na Corona’) op zich nemen die meester Jeroen zou doen.
Een deel van de NPO-gelden die we als school dit jaar krijgen zullen we besteden aan
extra hulp in de onderbouw en dan met name in groep 1/2. Hiervoor hebben we juf
Jerusha Ham als onderwijsassistent gevraagd. Zij is de gehele week aanwezig.
Nogmaals even het overzicht van de klassenverdeling:
Groep 1: Juf Daniëlle en juf Hanneke
Groep 1/2: Juf Leonie en juf Angela
Groep 3: Juf Wi-ja en juf Antje
Groep 4: Juf Jolanda en juf Inge
Groep 5: Juf Angela en juf Annemiek
Groep 6: Juf Mariska en later uiteraard ook meester Jeroen
Groep 7: Juf Esther en juf Riëtte
Groep 8: Juf Sanne en juf Ilse
IB: juf Hanneke en juf Riëtte
Onderwijsassistenten: juf Debora, juf Helga en juf Jerusha (1/2)
Gym: juf Marloes
Administratie: Leidy Bots
Conciërge: meester Wim
Directie: Margreet Mulder
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Gymdagen 2021-2022
De gymlessen voor onze groepen 3 t/m 8 worden verzorgd door onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs, juf Marloes Leeman. De lessen duren 60 minuten.
Donderdag:
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
Vrijdag:
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30

Groep:
3
4
5
Groep:
8
7
6

Groep 3 mag op donderdag bij De Spont worden gebracht. De leerlingen lopen na
de gymles samen met de leerkracht terug naar school.
Groep 4 en 5 gaan lopend naar gym. Groep 5 in eerste instantie dus ook, deze groep
gaat t.z.t. op de fiets.
Groep 6/7/8 gaat op de fiets naar gym (dus fiets mee!)
Groep 8 mag rechtstreeks vanuit huis naar De Spont gaan. (Niet voor 8.20 uur
aanwezig zijn!) Zij worden opgevangen door juf Ilse en/of juf Marloes.
Lunchen op school
Denkt u er weer aan dat u uw kind(eren) een theedoek mee geeft voor de lunch?
Deze gebruiken we als placemat op de tafel, zodat de tafel schoon blijft. Na het eten
wordt de theedoek opgevouwen en weer in de tas gedaan. We voorkomen op deze
manier ook, dat er veel kruimels op de grond vallen.
Misschien is het handig om broodtrommels en bekers te voorzien van naam?
Onze voorkeur gaat uit naar rugtassen, omdat deze handig over de rugleuning van
de stoel kunnen worden gehangen.
Slofjes
In de klassen (groep 3 t/m 6) lopen de kinderen op sokken of op meegenomen
sloffen. Wilt u de slofjes weer mee geven? In de garderoberuimtes zijn planken, waar
de schoenen netjes óp of onder gezet kunnen worden.
Afspraken en regels
Ook dit jaar start het schooljaar in alle groepen met de afspraken en regels die we
hanteren binnen het gebouw en op Het Mozaïek. Het is belangrijk hier aandacht aan
te besteden met de kinderen, zodat we hier de rest van het jaar de vruchten van
kunnen plukken. Zoals u weet gelden in het hele gebouw algemene regels, daarnaast
is ruimte voor elke groep om hun eigen, met de kinderen afgesproken, regels een plek
te geven. Het samen afspreken van de regels is een onderdeel van De Gouden
Weken, de eerste drie weken van het schooljaar. We werken in deze weken aan
groepsvorming en daarbij behorende activiteiten uit de Startweken van de
Kanjertraining. Ook zullen alle kinderen als onderdeel hiervan weer een maatje kiezen,
die hen kan helpen bij het oplossen van conflicten.
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Op tijd komen
Het is belangrijk dat iedereen om 8:30 uur in de klas zit, dan kan de leerkracht meteen
met de les beginnen. Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en worden de kinderen
gevraagd om meteen door te lopen naar binnen. De eerste bel gaat om 8:25 uur, de
tweede bel van 8:30 uur geeft de start van de les aan. Wilt u als ouder/verzorger ervoor
zorgen dat uw kind tijdig van huis vertrekt? Mocht het zo zijn dat uw kind later komt of
ziek is, meldt dit dan altijd zelf als ouder/verzorger bij voorkeur telefonisch vóór 8.15
uur.
Informatieavond
Het is de gewoonte om aan het begin van het schooljaar een informatieavond te
houden voor alle groepen. Tijdens zo’n avond kunt u kennismaken met de leerkracht
van uw kind(eren) en krijgt u informatie over het programma en de afspraken van het
nieuwe schooljaar.
Wij hebben voor dit schooljaar nog geen fysieke informatieavond gepland. We
wachten de ontwikkelingen rondom Corona de komende weken even af. De
versoepelingen die mogelijk na 20 september zullen ingaan, bieden hopelijk
mogelijkheden om een fysieke avond te plannen. U zult dit dan z.s.m. van ons horen.
Mochten we bepaalde informatie wel alvast voor eind september met u willen delen,
dan zullen we dat eerst via de mail doen.
Parro
U heeft inmiddels per mail een uitnodiging gekregen van Parro om aan te sluiten bij
de nieuwe groepen. Mocht dat niet gelukt zijn, wilt u ons dat dan laten weten?
Protocol rondom Corona
Ook dit schooljaar starten we met een protocol i.v.m. de geldende richtlijnen rondom
Corona. Het protocol is t.o.v. vorig schooljaar wel iets gewijzigd. Lees hiervoor de
uitgebreide versie die is meegestuurd in een aparte bijlage.
Hieronder nog even de belangrijkste regels/afspraken op een rijtje, deze gelden voor
zowel Het Mozaïek als de Hagenhofschool.
-Leerkrachten hoeven geen mondkapjes meer te dragen, tenzij ze daar zelf de
voorkeur aan geven.
-De basisregels blijven (ook landelijk) gelden: 1,5 m afstand tussen volwassenen,
regelmatig handen wassen en thuis blijven (en/of laten testen) bij klachten.
-Het protocol rondom het brengen en halen blijft nog ongewijzigd! Ouders blijven nog
steeds buiten de hekken, de leerlingen worden door juf Margreet of juf Jerusha
(vrijdag) van en naar het hek gehaald/gebracht waar nodig.
-De (iets gewijzigde) beslisboom waarin staat wanneer een kind naar school mag, is
nog steeds van kracht (zie bijlage)
-Zien wij op school dat uw kind klachten heeft of gedurende de dag ontwikkelt, dan
nemen we contact met u op. (behalve wanneer we al contact hebben gehad of
wanneer deze klachten passen bij de medische achtergrond van uw kind).
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 willen u vragen om het protocol nogmaals door te lezen en de maatregelen goed
in acht te nemen!
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Wilt u dit a.u.b. ook delen met andere mensen die uw kind(eren) komen halen? Wij
zorgen voor informatievoorziening richting de BSO’s.
Tenslotte: Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Heeft u vragen of
opmerkingen? Laat het ons dan weten.

