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Nieuwsbrief 5 schooljaar 2021-2022
Verjaardagskalender:
zondag
28

maandag
29

dinsdag
30

woensdag
1
Juf Inge

donderdag
2
June (gr1b)

vrijdag
3
Guus (gr1b)

5
Elin (gr1)
Zara (gr6)

6

8
Juf Angela

9
Emanoeil
(gr1b)

10

12

13

7
Bram (gr1)
Maureen
(gr3)
14

15

16

17

Belangrijke data
December:
 3 dec
 15 dec
 21 dec
 24 dec
 25 dec t/m
9 jan
Januari:
 19 jan
 25 jan
 26 jan

zaterdag
4
Lieva (gr1b)
Rens (gr1b)
Max (gr8)
11

18
Tygo (gr8)

Sinterklaasfeest (leerlingen gr1&2 zijn om 12.00 u vrij)
Inzamelingsactie Voedselbank en Foute Kerstoutfit-dag
Kerstviering
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Leerlingenraad
Groep 1&2 Geert Teis: “Padaboom”
Voorleeslunch (Nationale Voorleesdagen)

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Gelukkig! De scholen blijven open. Laten we hopen dat dit tot de kerstvakantie zo
blijft! Wel zijn er aanvullende maatregelen voor het onderwijs afgekondigd. We
beschrijven ze verderop in het protocol. Ook het bestuur van Scholengroep
Perspectief heeft een brief aan alle ouders opgesteld. Deze brief stuur ik in de bijlage
mee. We begrijpen oprecht dat niet iedereen blij wordt van alle maatregelen. Wij
hebben dit zowel binnen de school als binnen onze schoolvereniging uitgebreid
besproken. De nieuwe maatregel m.b.t. mondkapjes voor leerlingen van groep 6 en
hoger -als zij door de school lopen- is bijvoorbeeld een onderwerp van discussie. Het
bestuur heeft hierover contact opgenomen met verschillende (overheids)instanties.
Vandaag werd duidelijk dat we dit advies zouden moeten opvatten als verplichting.
Deze regel hebben we dan ook als zodanig opgenomen in ons protocol.
Leidy Bots, onze administratief medewerkster, is al een poosje uit de roulatie. Hierdoor
is de vrijwillige ouderbijdrage in november niet geïnd. (Dit geldt voor de ouders die
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novembermaand als (gespreide) incasso-maand hebben aangegeven.) Omdat wij
ervan uitgaan dat een incasso in december niet erg fijn is, schuiven we deze door
naar januari.
Januari is normaliter de tweede officiële incassomaand. Wanneer u het vervelend
vindt om de ouderbijdrage in twee keer (januari en april) te betalen en u een derde
optie hierin mist, wilt u dan contact opnemen met de administratie? U kunt een mail
sturen naar administratie.hetmozaiek@sgperspectief.nl of op maandagmorgen
telefonisch contact zoeken met school. Leidy is alleen op die morgen aanwezig.
Verderop in de nieuwsbrief vindt u nog aanvullende informatie over de vrijwillige
ouderbijdrage.
Tot slot: Wat fijn dat we elkaar in de afgelopen weken hebben kunnen zien en spreken
tijdens de oudergesprekken. Deze contactmomenten zijn erg waardevol, zowel voor
leerkrachten, ouders als leerlingen.
Welkom
In groep 1 heten we Elin en Bram van harte welkom! Wij wensen jullie heel veel
plezier bij ons op school.
Vrijwillige ouderbijdrage
Elk schooljaar wordt op basis van vrijwilligheid een ouderbijdrage gevraagd voor een
aantal activiteiten waarvoor van rijkswege geen vergoeding wordt gegeven.
Het gaat hier om zogenaamde “buitenschoolse” activiteiten, te denken valt aan:
o Schoolreizen (gr 1 t/m 6)
o Schoolkamp (gr 7 & 8)
o Traktatie Sint Maarten
o Sinterklaasfeest
o Kerst
o Paasmaaltijd
o Vader- en Moederdag
o Sportactiviteiten
o Projectweek
o Excursies
o Culturele activiteiten
o Schoolfeest
o Afscheid groep 8 enz.
We waren gewend om de bijdragen van schoolreis- en –kamp apart te innen van de
bijdrage voor andere activiteiten. In principe is dat niet noodzakelijk en het brengt
veel administratieve rompslomp met zich mee. In de Schoolkringavond van
woensdag 10 november j.l. is besloten dat we één vrijwillige bijdrage vragen voor alle
buitenschoolse activiteiten. Zoals u in het overzicht hierboven kunt zien, vallen
schoolreizen en schoolkamp hier dus gewoon onder.
Tijdens de jaarlijkse Schoolkringavond wordt ook altijd de hoogte van de
vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Voor het eerst sinds jaren hebben we besloten
om de bedragen iets te verhogen. Voor groep 1 t/m 6 met €7,50, voor groep 7&8 met
€10,00.
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De vrijwillige ouderbijdrage is nu als volgt vastgesteld:
Groep 1 en 2 : €52,50
Groep 3 t/m 6 : €57,50
Groep 7 en 8 : €100,De ouderbijdrage innen we bij voorkeur middels automatische incasso. Bij de
inschrijving van uw zoon of dochter heeft u hierover al informatie over ontvangen.
Automatische incasso kan in één, twee of drie termijnen (november, januari, april).
Heeft u hiervoor nog geen toestemming gegeven of wilt u de betalingstermijnen
aanpassen, neem dan contact op met Leidy Bots (administratie):
administratie.hetmozaiek@sgperspectief.nl
Zoals gezegd is de ouderbijdrage altijd op vrijwillige basis. Scholen mogen geen
kinderen uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit hebben we nog nooit
gedaan en dat zullen we ook niet doen. Wanneer veel ouders de ouderbijdrage niet
kunnen of willen betalen, zullen we als school echter logischerwijs de keuze moeten
maken om niet meer alle activiteiten aan te bieden. Gelukkig heeft dit probleem zich
de afgelopen jaren nog niet voorgedaan.
Naast de ouderbijdrage proberen wij als school extra financiële middelen binnen te
halen m.b.v. verkoopacties en sponsorlopen. Hierover hoort u later in het jaar meer.
Sinterklaas
Zoals het nu lijkt met de huidige coronamaatregelen kunnen Sinterklaas en zijn
pieten 3 december gewoon bij ons op school komen. Er is geen gezamenlijke
aankomst met ouders en belangstellenden erbij. We vieren het in de klas en/of
in het speellokaal samen met de eigen groep. De kinderen komen op de
normale tijd op school en gaan gelijk naar hun eigen lokaal. Ze hoeven geen
fruit of drinken mee voor in de kleine pauze. Hier wordt voor gezorgd.
Groep 1 en 2 zijn om 12.00 vrij. Groep 3-8 zijn om 14.00 vrij.
We hopen op een gezellige dag met elkaar.
Kerstfeest 21 december
Dit jaar vieren we kerst met alle kinderen. We hadden graag de ouders erbij gehad,
maar tot onze spijt is dit niet mogelijk.
De kinderen worden dinsdagavond 21 december om 18.00 uur in hun eigen klas op
school verwacht. Groep 7 zal voor ons het kerstverhaal spelen in zes verschillende
taferelen. D.m.v de lichtjes te volgen zullen wij uiteindelijk bij de stal belanden. De
kinderen lopen met hun eigen leerkracht de wandeling. Na afloop van de wandeling
gaan ze weer in de klas.
Om 19.00 uur kunnen de kinderen weer door de ouders worden opgehaald. T.z.t. laten
we u nog weten waar u kunt gaan staan. Om jullie toch een beetje mee te laten
beleven, zingen we buiten samen een slotlied.
Oproepje: Voor de kerstviering zijn wij op zoek naar lege glazen potjes (zonder
etiket!). Wilt u die voor ons sparen en meegeven naar school? Alvast bedankt!
Kerstbuffet
Het kerstbuffet zal dit jaar helaas opnieuw niet doorgaan. Ontzettend jammer, want
het is altijd heel gezellig, maar het is binnen de huidige maatregelen niet verantwoord
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om dit te organiseren. Wat in het vat zit verzuurt niet, dus volgend jaar hopen we het
uiteraard weer op te pakken!
Inzamelingsactie voor de voedselbank tijdens een Foute Kersoutfit-dag
Woensdag 15 december wordt er op alle scholen van Scholengroep Perspectief een
inzamelingsactie gehouden voor Voedselbank Zuidoost Groningen. Die dag heeft
voor alle scholen een ludiek tintje, want alle kinderen en het personeel mogen in een
‘Foute Kerstoutfit’ naar school komen. Hierbij kunt u denken aan: een kersttrui,
kerstoorbellen, een glitterslinger om, kerstpak, glitters in je haar, kerstmuts enz.
Er zal in elke groep een doosje staan waarin een vrijwillige geldbijdrage gedaan kan
worden. Op deze manier dragen we als Scholengroep Perspectief samen bij aan de
Kerstgedachte en geven we vorm aan het leren delen. Alle kleine beetjes helpen!
De totaalopbrengst van onze scholen, wordt op zaterdagavond 18 december
bekendgemaakt tijdens de online Moonlight Music Quiz. Als u op bijgaande link
klikt, leest u hier meer informatie over.
https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-opherhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-onsstreefbedrag-is-10-000-euro.html
U doet toch ook mee? Geef uw zoon of dochter dan op 15 december een bijdrage
mee voor het spaardoosje in de klas! Laten we de Voedselbank Zuidoost Groningen
steunen.
20x5 challenge
Misschien heeft u er al eens van gehoord: de actie ‘20x5 challenge’. Het doel van
deze, inmiddels landelijke actie, is om vele gezinnen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken een fijne kerst te bezorgen. Hiervoor wordt een pakket met food en nonfood artikelen samengesteld door een groep van 20 anonieme gevers.
Normaal gesproken kopen deze 20 personen elk 5 identieke artikelen bij hun wekelijkse
boodschappen en geven deze dan af, wat tezamen resulteert in vijf bruikbare
pakketten.
Samen met De Hagenhofschool willen wij graag deze actie steunen. Per groep
proberen we een box met 20 producten te vullen en gezamenlijk nog vijf boxen extra..
Om het voor iedereen goed organiseerbaar te houden, vragen wij niet vijf producten
per leerling en medewerker, maar één product. Wij hopen dat we een beroep op u
mogen doen. Zo proberen we veel gezinnen blij te maken.
In de week na Sinterklaas ontvangt u daar nog meer informatie over, o.a. ook over
welke producten we dan nodig hebben.
Protocol rondom Corona
Het kabinet heeft besloten dat scholen openblijven. Daar zijn we erg blij mee! Wel zijn
er opnieuw aanvullende maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te
kunnen houden. We hebben ons protocol daarom herzien. Hieronder kunt u lezen wat
de nieuwste maatregelen voor de scholen betekenen. Het protocol gaat met
onmiddellijke ingang in:
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Brengen en halen
• Ouders komen nog stees niet op het schoolplein, ze blijven buiten de hekken. De
leerlingen worden door juf Margreet of juf Jerusha (vrijdag) van en naar het hek
gehaald/gebracht waar nodig
• Houd a.u.b. afstand buiten de hekken van het schoolplein
• Kinderen komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school
• De BSO mag bij het ophalen het plein op, zodat de kinderen direct opgevangen
kunnen worden
In de school
• Volwassenen houden onderling 1,5m afstand
• De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje bij
het verplaatsen door het schoolgebouw. In het klaslokaal mag het mondkapje af
• Leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 worden geadviseerd om uit voorzorg twee keer
per week te testen met een zelftest (Deze testen worden kosteloos beschikbaar
gesteld door de overheid en via school verspreid. We weten nog niet wanneer)
• Wij nemen nooit testen af bij kinderen, dat is ten alle tijden de verantwoordelijkheid
van ouders. Wij gaan hier ook geen controle op uitoefenen
• Onderwijzend personeel test zich twee keer per week preventief met een zelftest
•Externen mogen op afspraak de school binnen. Ook de mensen die belangrijk zijn
voor het onderwijsproces (orthopedagogen e.d.) zijn welkom. Wanneer zij op school
zijn, dragen zij een mondkapje bij het verplaatsen door de school. Soms kan het
voorkomen dat het ook voor u als ouder toch noodzakelijk is om even binnen te
komen. In dat geval vragen we ook u om een mondkapje te dragen
Op het plein
• We werken met een gescheiden schoolplein d.m.v. pilonnen. Hierdoor werken we
wederom in de bubbels 1-2, 3-5 en 6-8 tijdens de korte pauze
• Tijdens de grote pauze is er tevens een scheiding d.m.v. de pilonnen, waarbij
onderbouw en bovenbouw niet samenspelen
Bij klachten
• Kinderen blijven thuis bij verkoudheidsklachten, ook lichte klachten zoals een
snottebel. Chronische verkoudheid, allergieën, hooikoorts, etc. zijn uitgezonderd. 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).
Zodra er een nieuwe beslisboom is, zullen wij deze delen
• Wanneer een collega klachten heeft, blijft deze ook thuis om te testen bij de GGD.
Wij zoeken dan naar invallers, maar we zien dat dit erg moeilijk is en vaker niet dan
wel lukt. Het kan dan ook voorkomen dat we de kinderen moeten vragen thuis te
blijven.
Bij besmettingen in de klas volgen wij altijd het advies van de GGD op over de te
nemen stappen.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

