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Nieuwsbrief 2 schooljaar 2021-2022
Verjaardagskalender:
zondag
19
Thomas (gr8)

maandag
20

dinsdag
21

woensdag
22

donderdag
23
Emilia (gr2)

vrijdag
24
Leidy (adm)

zaterdag
25
Jaylinn (gr3)

26

27

29

2

4

30
Isa (gr7)
7

1

3

28
Juf Helga
5

8
Mark (gr2)

9
Senn (gr6)
Juf Daniëlle

6
Yenthe (gr1)
Aithen (gr2)

Belangrijke data
September:
• 27 sept
• 28 sept
• 29 sept

Kennismakingsavond gr. 7
Kennismakingsavond overige groepen
Start Kinderpostzegelactie (gr. 7)

Oktober:
• 6 okt
Start Kinderboekenweek
• 8 okt
Fietsvaardigheidsles (gr.6)
• 11 okt
Fietskeuring groep 5 t/m 8
• 12 okt
Verkeersles ‘Dode Hoek’ (gr7)
• 15 okt
Afsluiting Kinderboekenweek
• 18 t/m 22 okt Herfstvakantie
• 28 okt
Verkeersvoorstelling: ‘Paolo de zebratemmer’ (gr 1&2)
Even bijpraten
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan, de eerste weken zijn achter de rug.
Wij hopen dat iedereen zijn draai en plekje weer heeft gevonden en we hopen dat
we samen een fijn schooljaar tegemoet gaan.
Vorige week hebben ook wij als school nog te maken gehad met een
coronabesmetting. Gelukkig is er niets verder verspreid en zijn bijna alle leerlingen
inmiddels weer op school. De nieuw afgekondigde versoepelingen geven hoop dat
we met z’n allen weer de goede kant opgaan. Vanuit de PO-raad (de
overkoepelende organisatie van het basisonderwijs) hebben we inmiddels bericht
gekregen over de versoepeling in de quarantaine-regel, die m.i.v. maandag 20
september ingaat. In de nieuwsbrief van de PO-raad staat:
‘Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas
aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De
school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw contact
gerekend moet worden en adviseert op basis van maatwerk of het nodig is dat de
klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat.’
Wij zullen vervolgens het advies van de GGD overnemen.
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Over versoepeling van evt. andere geldende maatregelen hebben we nog niets
vernomen. Zodra er nieuws is over die maatregelen, hoort u uiteraard van ons.
Onze kalender bovenaan de nieuwsbrief vult zich gelukkig ook weer met leuke
activiteiten. In de bijlage ontvangt u de Activiteitenkalender voor dit schooljaar. Deze
zal ook op de website verschijnen.
Welkom!
We mogen in oktober twee nieuwe leerlingen welkom heten in groep 1.
Yenthe en Lauren, van harte welkom bij ons op school. Wij wensen jullie veel
plezier op Het Mozaïek!
Even voorstellen
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we drie nieuwe collega’s in ons
midden hebben. Of eigenlijk: twee nieuwe collega’s en een redelijk bekende collega
van vorig schooljaar. Zij willen zich graag aan u voorstellen. Daarnaast stelt ook onze
vakleerkracht gymnastiek zich nog even aan u voor, omdat zij voor velen nog een
onbekende is.
Ilse Bruggink
Ik ben Ilse Bruggink, 22 jaar en woonachtig in Stadskanaal. Afgelopen
jaar heb ik al mijn afstudeerstage mogen lopen in groep 8 op Het
Mozaiëk. In de zomer ben ik afgestudeerd van de Pabo en ik mag mij
nu officieel ‘juf’ noemen.
Daarnaast heb ik sinds maart ook een ijssalon in het centrum van
Stadskanaal, ‘La Dolce’, hiervan zou u mij ook al kunnen kennen.
Momenteel zit ik in de invalpool binnen SG Perspectief. Maar door de
afwezigheid van meester Jeroen, ben ik nu tot in ieder geval de
kerstvakantie vaste leerkracht van groep 8 op de donderdag en vrijdag.
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan kunt u op die dagen bij mij terecht.
Helga Godeke
Mijn naam is Helga Godeke en dit jaar ben ik voor het eerst
werkzaam als onderwijsassistent op Het Mozaïek. Vorig jaar heb ik
mijn diploma gehaald en ben ik hier aan het werk gekomen om de
verlofdagen van juf Debora over te nemen. Ook ben ik ingezet om
de begeleidingsuren op basis van de coronasubsidie op me te
nemen. Dit doe ik in groep 3 t/m 8. Ik vind het heel erg leuk!
Ik woon in Ter Apel en ik speel volleybal bij Pegasus. Ik geef ook
volleybaltraining aan de mini’s, dat vind ik erg leuk om te doen.
Verder zijn mijn hobby’s; mountainbiken, hardlopen, lezen en
winkelen.
Mocht u nog vragen hebben mag u me altijd aanspreken.
Groetjes Helga Godeke
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Jerusha Ham
Mijn naam is Jerusha Ham. Ik ben 21 jaar en ik woon in Stadskanaal. Ik doe
aan fitness en kickboksen.
In 2017 heb ik mijn onderwijsassistent-diploma gehaald. Ik ben dan ook van
maandag t/m vrijdag de hele dag als onderwijsassistent te vinden in groep
1 en groep 1b/2. Hier ben ik voornamelijk voor extra ondersteuning tijdens
de lessen en om met groepjes kinderen even apart te werken.
Marloes Leeman
Ik ben Marloes Leeman, ben 33 jaar oud en woon samen met mijn man
Frank en kinderen Tess (4) en Stan (2) in Exloo. Sinds 2015 geef ik gymlessen
aan peuters en op basisscholen aan leerlingen van de groepen 1 t/m 8.
Daarvoor heb ik 4 jaar zwemles gegeven in Emmen.
Ik vind het heel leuk dat ik dit schooljaar, naast groep 6, 7 en 8, ook de
gymlessen aan groep 3, 4 en 5 van Het Mozaïek mag gaan geven.
Naast de lessen op Het Mozaïek ben ik ook nog 2,5 dag in de week
werkzaam op een basisschool in Emmen.
Contactgegevens leerkrachten
In de eerste nieuwsbrief hebben we vergeten om de contactgegevens van de
leerkachten door te geven. Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u graag een
afspraak maken met de leerkracht, dan kunt u het best even een mail sturen. De
leerkracht zal dan uw vraag beantwoorden of contact met u opnemen.
Uiteraard kunt u na schooltijd ook zelf telefonisch contact zoeken.
Voor de volledigheid volgen hier nog de mailadressen van de leerkrachten:
Groep 1:
danielle.huiting@sgperspectief.nl
hanneke.piening@sgperspectief.nl

ma/di/woe
do/vrij

Groep 1b/2:
leonie.brands@sgperspectief.nl
angela.vadas@sgperspectief.nl

ma t/m do
vrijdag

Groep 3:
wi-ja.boelhouwers@sgperspectief.nl
antje.doornbos@sgperspectief.nl

ma/di
woe/do/vrij

Groep 4:
jolanda.orsel@sgperspectief.nl
inge.piersma@sgperspectief.nl

ma/do/vrij
di/woe

Groep 5:
angela.vadas@sgperspectief.nl
ma/di
annemiek.vanderveen@sgperspectief.nl woe/do/vrij
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Groep 6:
mariska.deuring@sgperspectief.nl

hele week

Groep 7:
riette.draadjer@sgperspectief.nl
esther.wilting@sgperspectief.nl

ma/vrij
di/woe/do

Groep 8:
sanne.bessembinders@sgperspectief.nl ma/di/woe
ilse.bruggink@sgperspectief.nl
do/vrij
Vakleerkracht gym:
marloes.leeman@sgperspectief.nl

do gr. 3/4/5, vrij gr. 6/7/8

Reminder: 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.
Elias, ons adoptiekind via Compassion
Als school hebben wij enkele jaren geleden via Compassion een
kind geadopteerd in Tanzania: Elias, 12 jaar. Compassion is een
Christelijke organisatie, die ervoor zorgt dat kinderen onderwijs
krijgen, dat ze horen van de liefde van Jezus en dat er
verschillende activiteiten georganiseerd worden. Niet alleen het
adoptiekind zelf, ook de naaste omgeving mag meegenieten van
de inzet van Compassion en de gelden die zij via scholen, kerken of particuliere
mensen binnen krijgen. Helpt u sparen voor Elias?
In ieder lokaal staat een spaarpotje voor Elias, waar uw kind het geld in kan doen.
Op maandag gaat het spaarpotje rond, maar als u het vergeet mag het natuurlijk
ook op een andere dag.
Kennismakingsavond
Vorige week heeft u via de mail van de leerkracht(en) van uw kind(eren) informatie
gekregen over de nieuwe groep(en). In een powerpoint heeft u kunnen lezen welke
vakken en welke methoden er dit schooljaar voorbij komen en/of bent u geïnformeerd
over de dagindeling en bijzonderheden in het nieuwe schooljaar van uw kind(eren).
Op dinsdag 28 september organiseren we een kennismakingsavond. Op deze avond
kunt u kennis maken met de leerkrachten van uw kind(eren) en toelichting vragen op
de informatie die via de mail is toegestuurd. De leerkrachten zullen ook enkele punten
verder toelichten, maar de informatie wordt niet allemaal herhaald.
Wij werken deze avond met twee rondes. U kunt u zich dus voor twee verschillende
groepen aanmelden. Heeft u drie kinderen bij ons op school en wilt u nog graag kennis
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maken met de leerkrachten van een derde groep, neem dan even contact op met
de betreffende leerkracht(en).
Let op: de kennismakingsavond van groep 7 staat gepland op maandag 27
september!
Maandag 20 september krijgen alle groepen een aanmeldingsformulier mee.
We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten.
Verkeersactiviteiten en fietskeuring
In oktober staan er allerlei verkeersactiviteiten op de kalender. Ieder schooljaar
kunnen we gebruik maken van deze activiteiten naast de verkeerslessen die we op
school aanbieden. Verderop in het jaar komen er nog activiteiten voor andere
groepen voorbij.
Maandag 11 oktober vindt de jaarlijkse fietskeuring voor groep 5 t/m 8 weer
plaats. Het is een goede gewoonte om aan het begin van de herfst samen
met de kinderen hun fiets te controleren. In de bijlage sturen we een checklist
mee met daarin aangegeven waar de fiets van uw kind aan zou moeten
voordoen. U kunt dit thuis met uw kind alvast even doornemen en checken. Dan gaan
de leerlingen en hun fietsen goed voorbereid de keuring in! We willen toch allemaal
veilig deelnemen aan het verkeer en goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers?
We verwachten alle kinderen van groep 5 t/m 8 op maandag 11 oktober dus op de
fiets op school!
Schoolfoto’s
Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we maandag de inlogkaarten voor de
schoolfoto’s aan de kinderen uitdelen. Op dezelfde dag krijgt u dan een mail met
informatie over het bestellen van de (groeps)foto’s. Hou uw mailbox in de gaten.
Kinderboekenweek
Voor de start van de kinderboekenweek op woensdag 6 oktober, met als thema
'Worden wat je wil', mogen de kinderen verkleed op school komen als 'iets' of
‘iemand’ wat ze graag willen worden. De kinderen mogen, i.p.v. verkleden, ook iets
mee nemen wat te maken heeft met wat ze graag willen worden.
Beton-stort-hulp gezocht!
Meester Wim (onze conciërge) heeft misschien wel uw hulp nodig! We hebben een
basketbalpaal voor de kinderen. Alleen is het zo dat deze in een betonnen fundering
geplaatst moeten worden. Wanneer u kunt helpen of iemand weet die ons kan
helpen, laat het ons dan even weten a.u.b.!
Rapporten
Denkt u eraan om uw kind(eren) hun (ondertekende) rapport weer in te laten leveren
bij hun leerkracht? Alvast bedankt!
Spelen op het plein
Wat is het prachtig om te zien dat er zoveel
kinderen na schooltijd, in het weekend of tijdens
de vakanties gebruik maken van ons speelplein.
We merken echter ook dat enkele kinderen
rondom school hun (kleine, maar ook grote)
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boodschap op ons terrein doen. Dat vinden we iets minder prachtig. De kinderen
kunnen na schooltijd niet meer in het schoolgebouw naar het toilet, dus zullen ze naar
huis moeten komen. Wilt u dit met uw kind bespreken?
Giro di Kika
Eind augustus heeft Emiel Ketelaar, vader van Koen en Thomas, de
Giro di Kika gefietst. Samen met andere deelnemers heeft hij zich vijf
dagen in het zweet gewerkt. Gezamenlijk hebben
ze meer dan 1 miljoen euro bij elkaar gefietst voor
Kika. Wat fantastisch! Twee schooljaren geleden
hebben wij een deel van het geld dat onze
leerlingen met de sponsorloop bij elkaar hebben
gelopen aan Emiel als sponsorgeld geschonken.
(Vanwege Corona heeft de Giro di Kika wat
vertraging opgelopen.)
Wat fijn dat we op deze manier bij deze
fantastische
actie
zijn
betrokken.
Onze
complimenten, Emiel!
Protocol rondom Corona
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: 1,5 m afstand tussen volwassenen (vervalt m.i.v. 25 sept), 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.
-In de beslisboom staat wanneer een kind naar school mag en wanneer niet. 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).
-Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas
aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine.
De school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw
contact gerekend moet worden en adviseert op basis van maatwerk of het nodig is
dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine
gaat. Wij zullen vervolgens het advies van de GGD overnemen.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

