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Nieuwsbrief 4 schooljaar 2021-2022
Verjaardagskalender:
zondag
7
Damon (gr1)

14
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maandag
8
Angelo (gr1)
Rick N (gr8)
Lobke (gr8)
15

dinsdag
9
Jean-Paul
(gr4)

woensdag
10

donderdag
11
Juf Leonie

vrijdag
12

zaterdag
13
Mathíz (gr3)

16

17
Kelvin (gr5)
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20
Sem (gr4)

22
Jenna-Lisa
(gr4)

23
Vera (gr5)

24

25

26

27

Belangrijke data
November:
• 10 nov
• 11 nov
• 11 nov
• 15 -19 nov
• 24 nov
December:
• 3 dec
• 21 dec
• 23 dec
• 24 dec
• 25 dec t/m
9 jan

Schoolkringvergadering (19.30 uur)
Sint Maarten
Verkeersles Dode Hoek (gr. 7)
Oudergesprekken
Leerlingenraad

Sinterklaasfeest (leerlingen gr1&2 zijn om 12.00 u vrij)
Kerstviering
Kerstbuffet (onder voorbehoud i.v.m. Corona)
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Afgelopen dinsdag hebben we een studiedag gehad over Close Reading, een
aanpak voor begrijpend leren lezen. In het schooljaar 2019-2020 zijn we al met deze
scholing begonnen, maar door Corona konden we er niet mee verder. Dit schooljaar
zullen we deze scholing afronden, op woensdag 2 maart staat de laatste
scholingsdag gepland.
We willen dit schooljaar ook starten met een scholing in ‘executieve functies’. Deze
functies, die horen bij het denkvermogen, regelen bijvoorbeeld het starten met een
taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Inmiddels zijn ook deze twee
studiedagen bekend: 14 februari en 9 mei. Deze data waren nog niet vermeld op de
activiteitenkalender. En let op: de studiedag van maandag 4 juli wordt verplaatst naar
vrijdag 1 juli.
In de bijlage ontvangt u een aangepaste versie van de Activiteitenkalender.
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In de komende weken vieren we weer een heleboel leuke feesten: Sint Maarten,
Sinterklaas en Kerst. Wij hebben ontzettend veel zin in deze feesten en we hopen dat
we Sinterklaas en Kerst ook samen kunnen vieren. Dit hangt uiteraard af van de
ontwikkelingen rondom Corona. We houden u op de hoogte.
Sinterklaas: De verlanglijstjes van groep 1 t/m 4 moeten uiterlijk maandag 8 november
worden ingeleverd. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op donderdag 18
november lootjes trekken.
Welkom
In groep 1 heten we Feline en Angelo van harte welkom! Wij wensen jullie heel
veel plezier bij ons op school.
Verkeersactiviteiten
We hebben vergeten om in de vorige nieuwsbrief te noemen dat er ook voor de
leerlingen van groep 3 en 4 een verkeersvoorstelling gepland was. Vrijdag 29 oktober
werden ze meegenomen in Stop!Licht!
Spelenderwijs leerden de kinderen regels en afspraken rondom het verkeerslicht en
andere verkeerszaken.
Groep 7 leert op 11 november het één en ander over de ‘dode hoek’ bij
vrachtwagens: hoe blijf je als fietser zichtbaar voor de chauffeur?
Kinderboekenweek – Thema: ‘Worden wat je wil’
We kunnen terugkijken op een erg leuke kinderboekenweek. Er zijn verschillende
leesactiviteiten georganiseerd.
Raisa Groeneveld (groep 8) en Noraly Streuding (groep 7) streden samen in de
schoolfinale om het voorleeskampioenschap van onze school. Beide meiden lazen
ontzettend mooi voor, maar uiteindelijk werd Raisa uit groep 8 gekozen tot
voorleeskampioen van Het Mozaïek. Zij mag onze school vertegenwoordigen in de
gemeentelijke verkiezing. Raisa en Noraly kregen allebei een boekenbon en het
kinderboekenweekgeschenk.
Jullie hebben allemaal flink gehoor gegeven aan onze oproep om te sparen voor
onze schoolbieb! We kregen vele kassabonnen van The Read Shop binnen. Hierdoor
mogen we voor een bedrag van 70 euro nieuwe boeken aanschaffen. Hartelijk dank
daarvoor!
Sint Maarten
Volgende week wordt Sint Maarten gevierd. Deze week gaan we de lampions maken.
In de groepen 1 & 2 zijn de kinderen al heel druk bezig geweest. De kinderen van
groep 3 t/m 8 hebben zelf kunnen kiezen (uit verschillende voorbeelden) welke
lampion ze dit jaar willen maken. Gisteren en vandaag worden de lampionnen
gemaakt. In ieder lokaal een andere lampion, de leerlingen van groep 3 t/m 8 zitten
dan door elkaar heen en helpen elkaar. Altijd een heel gezellige activiteit!
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Oudergesprekken
In de week van 15 t/m 19 november staan de oudergesprekken gepland. U kunt zich
daarvoor volgende week (van 8 t/m 11 nov.) via Parro inschrijven. Deze gesprekken
zijn niet vrijblijvend. Wij verwachten deze ronde van alle leerlingen minimaal één
ouder.
Heeft u meerdere kinderen bij ons op school, dan kunt u vanaf maandagmorgen 8
november inschrijven voor de gesprekken. U kunt dan zelf kijken welke aansluitende
momenten voor u passen. Vanaf dinsdagmorgen 9 november kunnen alle andere
ouders inschrijven. De inschrijving sluit op donderdagavond 11 november 24.00 uur.
Lukt het u niet om in te schrijven, neem dan contact op met de leerkracht(en) van uw
kind(eren). Zij kunnen dan handmatig een afspraak inplannen. Gescheiden ouders
vragen we zo veel mogelijk samen te komen. Wanneer dit om wat voor reden niet
mogelijk is, dan kunt u een aparte afspraak maken. Wanneer dit niet via Parro lukt,
dan kunt u contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Absentie melden in Parro
Sinds vorige week hebben wij in Parro de mogelijkheid open gezet dat u uw zoon of
dochter via Parro absent kunt melden. U kunt dan aangeven dat uw kind ziek is (en u
weet nog niet hoe lang het duurt) of dat uw kind een afspraak bij een arts, in het
ziekenhuis of bij een tandarts heeft. Hierbij moet u dan ook aangeven tot hoe laat uw
kind afwezig zal zijn. Wilt u buitengewoon verlof aanvragen, dan wordt u
doorverwezen naar het verlofformulier op de website. Dit formulier moet u dan
downloaden, invullen en inleveren. U kunt dit formulier ook gewoon op school
aanvragen, daar liggen uitgeprinte versies klaar. Wilt u uw kind ziekmelden i.v.m. een
corona-besmetting, dan willen wij wél graag een telefoontje i.p.v. een ziekmelding via
Parro. Dan kunnen we samen met u bespreken welke consequenties dit voor uw
kind(eren) en eventueel voor klasgenoten heeft.
Wij gaan deze manier van absent-melding een poosje uitproberen en na een paar
maanden evalueren. Wilt u liever gewoon telefonisch ziekmelden? Dat mag uiteraard
ook nog steeds.
Verkeer en parkeren
Geregeld worden er door ouders of buurtbewoners opmerkingen gemaakt over het
verkeer rondom school. Het parkeer– en rijgedrag is soms niet zoals we dit zouden
willen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief nogmaals onze folder over de rijrichting
rondom school en de parkeerplaatsen. We verzoeken u vriendelijk, maar dringend om
de veiligheid van uw en onze kinderen te waarborgen door u aan de richtlijnen van
de folder te houden. Het is voor de buurt en voor de kinderen af en toe echt een
onmogelijke situatie. Kom s.v.p. lopend of per fiets als dat mogelijk is. Is dit niet mogelijk
parkeer uw auto in een vak en niet langs de weg, dit levert echt gevaarlijke situaties
op. Wilt u er ook aan denken om het fietspad rondom school vrij te houden, zodat de
leerlingen er langs kunnen. SAMEN kunnen we een hoop goede dingen doen, dus
help elkaar om het SAMEN goed te doen.
Luizencontrole
Wij hebben van een ouder de melding gekregen dat er hoofdluis of neten zijn
geconstateerd. Wilt u uw eigen kind even checken? Wat u moet doen wanneer u
hoofdluis of neten vindt bij uw zoon of dochter staat beschreven in de folder in de
bijlage.
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Groepsouders
We hebben gelukkig weer voldoende aanmeldingen gekregen van ouders die de
taak van groepsouder op zich willen nemen. Hartelijk dank daarvoor! Deze ouders zijn
voor de leerkrachten het eerste aanspreekpunt wanneer ondersteuning bij
activiteiten gewenst is. U kunt dus een oproepje voor ouderhulp van één van de
groepsouders verwachten.
Groep
1
1b/2
3
4
5
6
7
8

Groepsouder(s)
Nicole Klein
Wietske Visser en Mirjam Fransen
Mariska Daniëls
Marlies Gerrits
Marian Reinders en Marloes Wessels
Marian Boelen
Wilrieke van der Zwaag en Suzanne Westra
Mariska Daniëls

Schoolkringavond
Woensdag 10 november staat de schoolkringvergadering gepland. Deze avond
begint om 19.30 uur. Er staat geen wisseling van commissieleden (MR of
schoolcommissie) geagendeerd. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen
en de begroting besproken. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. De verslagen
zullen van 11 t/m 19 november ook nog ter inzage liggen in het kantoor van Margreet.
Protocol rondom Corona
De recentste ontwikkelingen rondom de besmettingen en de maatregelen vanuit de
overheid maken dat we in plaats van verder versoepelen, weer een pas op de plaats
moeten doen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de basisscholen, maar het is
belangrijk om samen alert te blijven en ons aan de basisregels te houden.
Hieronder nog even de belangrijkste regels/afspraken op een rijtje, deze gelden voor
zowel Het Mozaïek als de Hagenhofschool.
-Leerkrachten hoeven geen mondkapjes te dragen, tenzij ze daar zelf de voorkeur
aan geven.
-1,5 m afstand tussen volwassenen is niet verplicht, maar wel aan te bevelen.
-De basisregels: 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.

