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Nieuwsbrief 6 schooljaar 2021-2022
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Yinthe (gr7)
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Margarita
(gr8)
Rick S (gr8)
Juf Margreet
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Tim (gr1)
Juf Debora

15
Juf Antje

Belangrijke data
•

25 dec t/m
9 jan

Januari:
• 19 jan
• 25 jan
• 26 jan

Kerstvakantie

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

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
Even bijpraten
Er is de afgelopen periode weer veel op ons pad gekomen. In de vorige nieuwsbrief
schreven we nog dat we blij waren dat de scholen open bleven, inmiddels is de
situatie al weer helemaal anders.
Voor deze week is het onhandig, maar niet onoverkomelijk. Laten we hopen dat we
na de kerstvakantie weer op de gewone manier van start kunnen gaan.
Maandag 3 januari horen we of dat ook zo zal zijn of dat we weer moeten starten met
afstandsonderwijs. We hebben voor de zekerheid het draaiboek al weer tevoorschijn
gehaald. We hopen dat het niet nodig is, mocht dat wel zo zijn dan krijgt u tegen het
eind van de kerstvakantie de nodige informatie.
Afscheid
We hebben vorige week afscheid genomen van Helga Godeke, één van de
onderwijsassistenten. Zij heeft sinds de zomervakantie het bevallingsverlof van Debora
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Brouwer (onderwijsassistent) voor haar rekening genomen en ze heeft de invulling
gedaan van de ‘corona-gelden’ uit de eerste ronde. In de twee ochtenden die
hiervoor beschikbaar waren heeft Helga kleine groepen leerlingen geholpen en
ondersteuning geboden in de klassen. Deze bijdrage vanuit de overheid is nu
afgelopen. Helga, namens alle kinderen en collega’s bedankt voor je inzet en
betrokkenheid!
We zien Helga de rest van het schooljaar nog wel in ons gebouw. Op maandag en
vrijdag werkt ze namelijk op de Hagenhofschool. Voor de overige dagen heeft ze uren
gekregen op de Oranje Nassauschool. Heel fijn!
Welkom
In groep 1 heten we Jent van harte welkom! Wij wensen jou heel veel plezier
bij ons op school, Jent!
Hoofdluis en neten
Het blijkt dat er nog (of opnieuw?) hoofdluis en neten worden gesignaleerd. De ouders
van groep 1 en 1/2 hebben hierover inmiddels een mail ontvangen. We willen u
vragen om de leerlingen uit de andere groepen goed te checken en waar nodig te
behandelen. Wilt u doorgeven wanneer u hoofdluis of neten aantreft? Dan kunnen
we gerichtere informatie geven en/of de ontwikkelingen in de gaten houden. Het LOT
(LuizenOpsporingsTeam) heeft twee weken geleden enkele groepen gescreend. Na
de kerstvakantie hopen we dat we alle groepen weer eens bij langs kunnen gaan.
Het LOT bestaat momenteel nog uit drie ouders. We kunnen nog wel wat extra hulp
gebruiken. In principe controleert het LOT in de week na een schoolvakantie alle
groepen even. Meestal op dinsdag of woensdag. Wanneer we melding krijgen van
hoofdluis en neten, checken ze tussendoor ook nog een keer. (Door de maatregelen
van Corona is de laatste tijd alleen op afroep gecheckt.) Heeft u tijd en zin om ons
LOT te versterken, laat het ons dan weten.
Kerstviering
Zoals u al op Parro heeft kunnen lezen, hebben we erg genoten van de kerstviering
op vrijdag 17 december. Fijn, dat we de viering zo flexibel konden aanpassen aan
het voortijdig sluiten van de school. Een groot compliment voor de leerlingen van
groep 7 én voor onze kerstcommissie, die dit jaar bestond uit Riëtte, Mariska en
Antje. U heeft via de gestuurde link (Parro) toch een beetje mee kunnen genieten met
de kerstviering.
Inzamelingsactie voor de voedselbank tijdens een Foute Kersoutfit-dag
Wat zag iedereen er op woensdag 15 december ontzettend leuk, vrolijk en fout uit!
Het was fantastisch om even door school te wandelen en alle uitgedoste leerlingen
en leerkrachten te zien. Maar nog veel belangrijker: we hebben een heel mooi
bedrag bijeen gespaard voor de Voedselbank Zuidoost Groningen.
Hier het overzicht:
• Het Mozaïek: € 520,• Hagenhofschool + Het Mozaïek: €933,• Alle scholen van SG Perspectief (+ Hagenhofschool) samen: €5.666,22
• De hele actie (incl. Moonlight Music Quiz): €22.072,72
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Ontzettend bedankt voor alle bijdragen! Fantastisch dat we hier aan hebben mogen
bijdragen!
20x5 challenge
En toen hadden we nog zo’n mooie actie. Wat hebben de kinderen (en ouders!)
ontzettend veel producten gebracht!
In eerste instantie werd ons (Hagenhofschool en Het Mozaïek) gevraagd of we
konden helpen om vijf gezinnen blij te maken. Vervolgens werden we ambitieus en
stelden ons als doel om samen nog eens 16 boxen te vullen, dus goed voor samen 21
gezinnen. Er is zoveel ingeleverd dat we 22 boxen en 3 tassen (de boxen waren op)
tot de rand toe hebben kunnen vullen. We hebben uiteindelijk niet 5 maar 25 gezinnen
blij kunnen maken! Vanuit de stichting van 20x5 challenge werden nog bonnen,
cadeautjes, vers fruit en brood gebracht. Ook dat hebben we verdeeld.
Afgelopen dinsdag hebben Linda en Margreet alle boxen en tassen rond gebracht.
Gelukkig mochten we de bus van Scholengroep Perspectief lenen!
Het was werkelijk hartverwarmend om deze actie te organiseren, om leerlingen zo
gemotiveerd te zien om iets mee te nemen. Maar bovenal was het ongelooflijk mooi
om zoveel gezinnen blij te kunnen maken!
Wat mooi om dit SAMEN te kunnen doen, met u, met de leerlingen en met beide
scholen. Dank voor ieders bijdrage!
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Tot slot
Tot slot willen wij iedereen een heel fijne kerstvakantie toewensen.
Geniet van de feestdagen en van elkaar. We hopen iedereen na de kerstvakantie
weer te mogen ontmoeten.
Blijf gezond, tot volgend jaar!
Team CBS Het Mozaïek

Vrolijk Kerstfeest!
Een koude, donkere stille nacht,
waarin plots een heldere ster verscheen.
Een prachtige ster die niet meer verdween,
en die de herders naar Bethlehem bracht.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een boodschap van vrede op aarde gebracht.

