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Nieuwsbrief 3 schooljaar 2021-2022
Verjaardagskalender:
zondag
10
Elana (gr2)
Lotte (gr4)

maandag
11
Britt (gr8)
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Diede (gr5)
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Laquinta
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Jeniley (gr4)

19

20

21
Niek (gr4)
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Aaron (gr6)
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Raisa (gr8)
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Senn (gr4)
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Aylaf (gr2)

1
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3
Jelte (gr7)

4

5
Juf Ilse

6

24

31

Belangrijke data
Oktober:
 6 okt
Start Kinderboekenweek
 8 okt
Fietsvaardigheidsles (gr.6)
 11 okt
Fietskeuring groep 5 t/m 8
 12 okt
Verkeersles ‘Dode Hoek’ (gr7)
 14 okt
Leerlingenraad
 15 okt
Afsluiting Kinderboekenweek
 12 t/m 29 okt Kinderexpositie 2021 (gemeentehuis)
 18 t/m 22 okt Herfstvakantie
 28 okt
Verkeersvoorstelling: ‘Paolo de zebratemmer’ (gr 1&2)
November:
 2 nov
 10 nov
 11 nov
 15 -19 nov
 24 nov

Studiedag: Kinderen zijn vrij!
Schoolkringvergadering (19.30 uur)
Sint Maarten
Oudergesprekken
Leerlingenraad

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Inmiddels is het al weer herfst geworden. De weken vliegen voorbij. Deze maand staan
er allerlei verkeerslessen op het programma. We kiezen er vaak bewust voor om in
deze maand extra aandacht aan verkeer en verkeersveiligheid te besteden. De
komende maanden zal het voorkomen dat kinderen ’s morgens in het donker op de
fiets stappen. We willen hen meegeven dat het heel belangrijk is dat ze zichtbaar zijn
in het verkeer: opvallende kleding en goed-werkende verlichting is hierbij van groot
belang. Wilt u hier thuis ook nog eens aandacht aan besteden? Zie ook het kopje
‘verkeersactiviteiten en fietskeuring’.
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Kennismakingsavond
Wij vonden het erg fijn om u als ouder weer te mogen ontmoeten op de
kennismakingsavond en gezien de reacties heeft u het ook als prettig ervaren.
In de meeste groepen was de opkomst erg hoog en dat waarderen we enorm. Onze
dank daarvoor!
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!
Groep 6 krijgt op vrijdag 8 oktober fietsvaardigheidsles. De fietsen van groep 6 zijn
deze dag op school i.v.m. gym. Groep 7 leert op 12 oktober het één en ander over
de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens: hoe blijf je als fietser zichtbaar voor de chauffeur?
De kinderen van de groepen 1 & 2 krijgen een mooie voorstelling van Paolo de
Zebratemmer, over o.a. oversteken bij een zebrapad.
Kinderboekenweek – Thema: ‘Worden wat je wil’
Woensdag 6 oktober:
Start van de kinderboekenweek: Gezamenlijke opening met De Hagenhof. Alle
kinderen mogen 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. Tijdens de opening zullen de
voorleeskampioenen van beide scholen van vorig schooljaar iets voorlezen en
uiteraard zal er op het lied van de kinderboekenweek gedanst worden. Ook wordt er
iets “mysterieus” gepresenteerd…..
Tijdens de kinderboekenweek (6 t/m 15 oktober) zullen in alle groepen leuke
(voor)leesactiviteiten plaatsvinden.
Vrijdag 8 oktober:
Kinderen van de bovenbouw lezen aan de kleuters een prentenboek voor.
Donderdag 14 oktober:
Finale van de voorleeswedstrijd: wie wordt de voorleeskampioen van Het Mozaïek en
mag onze school vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd?
Vrijdag 15 oktober:
We sluiten de kinderboekenweek op vrijdagmiddag af met een vossenjacht voor alle
kinderen van de school.
En denkt u ook nog aan de leuke acties bij The Read Shop?(Zie mail van donderdag
30 september.) Hiermee kunnen we sparen voor onze schoolbieb!
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Kunstkoffer - kinderexpositie
De groepen 3 t/m 8 hebben meegedaan aan de kinderexpositie van 2021, met als
thema ‘Mijn mooiste dag na Corona’.
De verkiezing in de groepen is inmiddels geweest en de mooiste kunstwerken zijn
opgehaald om te worden tentoongesteld. Hieronder vindt u de uitnodiging om de
expositie te komen bezoeken. De expositie is dinsdag 12 oktober tot 29 oktober te
aanschouwen tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis te
Stadskanaal.

Pepergroep(en)
Iets later dan gepland, maar volgende week gaan de Pepergroepen van
Scholengroep Perspectief weer van start. Omdat meester Jeroen nog niet hersteld is,
zal juf Mariska Heerspink de Pepergroep op onze locatie op de donderdagen onder
haar hoede nemen. De andere Pepergroep (locatie Onstwedde) zal vanaf volgende
week ook in ons gebouw gehuisvest worden, i.v.m. ruimtegebrek in Onstwedde. De
Pepergroep krijgt op woensdag les in het Peperlokaal. Voordeel hiervan is dat de
leerkrachten van beide Pepergroepen de lessen en activiteiten nog beter op elkaar
af kunnen stemmen. Welkom en een fijn schooljaar toegewenst!

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

Invalleerkrachten
We hebben het in deze eerste periode helaas al gemerkt: bij ziekte van collega’s zijn
er nauwelijks tot geen invallers beschikbaar: de invalpool is nagenoeg leeg. Wanneer
dat het geval is, zullen we ook altijd kijken of één van onze eigen leerkrachten
beschikbaar is om les te komen geven. U zult begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is,
omdat collega’s op hun vrije dagen ook andere dingen gepland hebben. Daarbij is
het ook belangrijk om zuinig te zijn op onze mensen. U kunt ervan op aan dat we
samen onze uiterste best doen om te voorkomen dat klassen thuis moeten blijven.
Maar we moeten helaas roeien met de riemen die we hebben en soms hebben we
echt geen keus of mogelijkheid meer. We hopen dan op uw begrip.
Directie-tweedaagse
Woensdag 6 en donderdag 7 oktober gaan alle directeuren van Scholengroep
Perspectief tijdens een directie-tweedaagse aan de slag met ‘Professionele Identiteit’
en ‘Professionele Schoolcultuur’. Onder deskundige begeleiding gaan we samen aan
de slag met het ‘why’ en het ‘how’: waar staan we als Scholengroep voor en hoe
gaan we daar samen vorm aangeven? Tijdens mijn afwezigheid is collega Sanne
Bessembinders (sanne.bessembinders@sgperspectief.nl) (lkr. groep 8) beschikbaar
voor bijzonderheden.
Hartelijke groet, Margreet Mulder
Stagiaires
Stagiaires Onderwijsassistent
Groep 3 – Wouter Pomp – donderdag en vrijdag
Groep 4 – Reiner van den Bosse – maandag en dinsdag
Groep 4 – Gerard Blok – woensdag, donderdag en vrijdag
Stagiaires Pabo
Groep 1 – Lotte Huls – dinsdag
Groep 1b/2 – Myrthe Visser – dinsdag
Stagiaire Pedagogisch Management, Kind en Educatie
Bij directie – Naomi Potze - donderdag
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).
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-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.

