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Nieuwsbrief 10 schooljaar 2021-2022
Verjaardagskalender:
zondag
10

maandag
11

dinsdag
12
Milas (gr1)
Willow (gr2)
19
Marciano
(gr6)
26

woensdag
13

donderdag
14
Maud (gr4)

vrijdag
15

zaterdag
16

17
Madée (gr2)

18

20

21

22
Dani (gr3)

23
Vera (gr4)

24

25
Thomas (gr6)

27
Luuk (gr1)

29

30
Thirza (gr7)

2
Joris (gr2)

3

4
Juf Sanne

28
Yara (gr3)
Jolien (gr6)
5

1
Mateo (gr3)

6

7

8
Elise (gr2)

9

10

11

12

13
Rafael (gr5)

14

Belangrijke data:
April:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 t/m 13 april
11 april
12 april
14 april
15 april
18 april
20&21 april
22 april
25 t/m 29 april

Projectweek
Praktisch verkeersexamen gr. 7+8
Gr. 3/4/5 naar Geert Teis
Paasviering
Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Eindtoets groep 8
Koningsspelen en sportdag
Margedagen, incl. Koningsdag (kinderen vrij)

Mei:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 t/m 6 mei
9 mei
11 mei
12 mei
19 en 20 mei
23 t/m 25 mei
24 mei
27 & 27 mei

Meivakantie
Studiedag Executieve vaardigheden (kinderen vrij)
Gr. 3/4 Gastles Verkeer: Fietsles
Grote Rekendag
Finaledagen Future League (gr. 6 en gr. 8)
Schoolkamp groep 7&8
Schoolreizen groep 1 t/m 6
Hemelvaart + extra vrije dag (kinderen vrij)

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion.
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Even bijpraten
We hebben een heel waardevolle personeelsdag gehad op woensdag 16 maart. Na
een gezamenlijke online start met alle scholen van Scholengroep Perspectief, hebben
we als team middels verschillende werkvormen met elkaar gesproken over onze
persoonlijke en professionel drijfveren. Na een gezamenlijk lunch gingen we in de
bossen van Exloo klootschieten. Ondanks dat we verschillende routes hebben
genomen (volgens ons lag het aan de onduidelijke routekaart
) hebben we een
heel gezellige middag gehad!
We hebben verschillende mensen mogen begroeten op de open (mid)dag van
vorige week woensdag. De bezoekers werden rondgeleid door leerlingen van groep
8, die dat op een keurige, leuke manier hebben gedaan. Top hoor! In alle groepen
waren leerkrachten aanwezig voor de aanvullende informatie en vragen van ouders.
Dinsdag 29 maart hebben we afscheid genomen van juf Angela. Angela
is ontzettend verwend met bloemen, cadeaus en afscheidsliederen door
leerlingen en collega’s. Alle leerlingen van de hele school hebben samen
een mooie spiegel voor haar gemaakt.
Angela kijkt terug op een fijn, warm afscheid. Angela is inmiddels gestart
op haar nieuwe school, De Ploeg in Hoogkerk.
Intussen is Heidi Wiechers gestart als juf in groep 1b/2, op de vrijdagen.
Van harte welkom, Heidi. Veel werkplezier toegewenst!
Wanneer u graag in contact wilt komen met Heidi, dan is Heidi op vrijdag
telefonisch via school bereikbaar. Op andere momenten kunt u haar via
de mail bereiken: heidi.wiechers@sgperspectief.nl
Welkom
Wij mogen weer enkele nieuwe leerlingen welkom heten: Amber en Senn in groep
1, Richard en Lyas in groep 2. Van harte welkom bij ons op school! Wij wensen
jullie, samen met jullie ouders, een fijne tijd op Het Mozaïek.
Verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 7 hebben vorige week het theoretisch verkeersexamen
gehaald! Super gedaan!
Op maandag 11 april zullen zowel de leerlingen van groep 7 als de leerlingen van
groep 8 het praktisch verkeersexamen afleggen. Hierbij fietsen ze een bepaalde route
door Stadskanaal. Vrijwilligers van VVN zullen controleren of ze zich goed aan de
verkeersregels houden.
Omdat het praktisch verkeersexamen vorig jaar vanwege corona is afgelast, doen de
leerlingen van groep 8 dit jaar ook mee met het examen op de fiets.
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Grote Rekendag
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de
Grote Rekendag hadden uitgesteld. We hebben inmiddels een
nieuwe datum: donderdag 12 mei.
Die dag zal helemaal in het teken staan van het thema:
Bouwavonturen.
De Grote Rekendag organiseren we samen met collega’s en
leerlingen van de Hagenhofschool.
Projectweek
Afgelopen maandag zijn we gestart met onze projectweek. Deze wordt gehouden
van 4 t/m 13 april, anderhalve week dus. Het thema is: Kunst. Hiervoor hebben we ons
aangemeld bij ‘De Kunstweken’.
Tijdens de kunstweken is ieder kind een echte kunstenaar. Ieder kind wordt op eigen
niveau geïnspireerd tot het maken van een écht kunstwerk.
In iedere groep wordt gewerkt over en naar het werk van een kunstenaar.
Wij hebben de volgende indeling gemaakt:
Groep 1 Mondriaan
Groep 2 Kandinsky
Groep 3 Haring
Groep 4 Warhol
Groep 5 van Gogh
Groep 6 Miro
Groep 7 Picasso
Groep 8 Matisse
Nadat de kinderen met ‘hun’ kunstenaar hebben kennisgemaakt, gaan ze lekker zelf
aan de slag aan de hand van een uitdagende opdracht.
De kinderen maken maken zelf in ieder geval twee kunstwerken:
- Eén kunstwerk op het format dat door De Kunstweken is aangeleverd
- Eén kunstwerk op canvas
(Als het weer het toelaat, gaan we ook nog pleintekeningen maken.)
Het kunstwerk op canvas krijgen ze mee naar huis. Het andere kunstwerk wordt
opgestuurd naar ‘De Kunstweken’. De kinderen krijgen gratis een gedrukte kaart van
hun eigen werk en het kunstwerk krijgt een plekje in een persoonlijk online museum
waarvoor ze familie en vrienden mogen uitnodigen.
In de museumshop bestaat de mogelijkheid (niet verplicht) om een leuk aandenken
te bestellen met de tekening van de leerling… eh, jullie eigen kunstenaar.
Hierover ontvangt u later meer informatie.
Maar voordat we alle kunstwerken opsturen en meegeven, houden we onze eigen
museumdag op school. U bent van harte uitgenodigd om ons museum te bezoeken
en wel op woensdag 13 april van 13.30 – 14.00 uur.
U mag in alle groepen een kijkje komen nemen.
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Hierbij enkele foto’s van de opening van de projectweek.
Op onze website (www.cbs-hetmozaiek.nl) vindt u nog meer foto’s!
Koningsspelen en Sportdag
Vrijdag 22 april organiseren we samen met de Hagenhofschool de Koningsspelen en
de Sportdag.
Groep 1 & 2:
De leerlingen van groep 1 & 2 hebben een spellencircuit in De Spont, van 8.30 –
11.30 uur. Daarna zijn ze vrij. De kinderen moeten bij De Spont gebracht en gehaald
worden. Ouders zijn welkom om te komen kijken, maar dan wel vanaf de tribune.
Groep 3 t/m 8:
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben deze dag verschillende onderdelen:
- Sportdagonderdelen op de atletiekbaan
- Sportclinics op verschillende locaties (deze zijn nog niet bekend, dit wordt
geregeld door Welstad)
Tijden: 8.30 – 13.00 uur. Daarna zijn de kinderen vrij.
U hoort nog van ons waar de leerlingen ’s morgens starten en waar ze eindigen.
Zowel in De Spont als bij de groepen 3 t/m 8 starten we deze dag met het dansen
op het lied van de Koningsspelen. De kinderen kunnen uiteraard ook thuis even
oefenen: FitTop10 (Dansvideo) - Kinderen voor Kinderen - YouTube
Alle leerlingen krijgen deze morgen van ons iets te eten en te drinken. Omdat we op
tijd klaar zijn, kunnen de kinderen thuis lunchen.
Bij slecht weer maken we ’s morgens vóór half 8 via Parro bekend of de
Koningsspelen / Sportdag voor groep 3 t/m 8 door kan gaan.
De Koningsspelen voor groep 1&2 gaan in ieder geval gewoon door, omdat deze
binnen worden gehouden.
We hebben deze morgen nog hulp nodig van ouders. Heeft u tijd en zin om te
helpen, meld u dan bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Paasviering en paaslunch
Op donderdag 14 april houden we ’s morgens samen de Paasviering in het
speellokaal. Alle groepen hebben een bijdrage in de viering, zo wordt het iets
van ons samen. Ter voorbereiding maken alle kinderen een ‘happy stone’. U
heeft via Parro vast al oproepjes gelezen om een kleine, gladde en schone
steen mee te geven.
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Ook zorgen wij die dag voor een heerlijke paaslunch. De kinderen hoeven die dag
dus geen lunch mee te nemen. Wel graag eten en drinken voor de kleine pauze
meegeven. Voor de lunchpauze vragen we u om uw kind(eren) een bord, bestek en
een beker (allen voorzien van naam) mee te geven.
Noodlokaal
Men is intussen begonnen met de voorbereidingen en vervolgens het plaatsen van
het noodlokaal. De verwachting is dat het noodlokaal er aan het eind van deze week
staat. Volgende week zal dan de afwerking plaatsvinden en de technische
aansluitingen worden afgerond. In de week na Pasen zouden we dan het lokaal
kunnen inrichten, zodat de kleutergroepen er na de meivakantie gebruik van kunnen
maken. Hoewel er zoveel mogelijk rekening met ons wordt gehouden, kunnen de
werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen.
Actie voor Oekraïne
‘Van een kind, voor een kind’, zo noemen we de actie die we op touw willen zetten
voor de kinderen die uit Oekraïne naar de gemeente Stadskanaal zijn gevlucht.
Tot woensdag 20 april zullen we op school in iedere groep twee boxen vullen voor
deze kinderen. Wij willen onze leerlingen vragen om samen deze boxen te vullen met
spullen die ze zelf niet meer gebruiken of met een kleinigheidje wat ze hebben
gekocht. Vanuit de gemeente Stadskanaal hebben we een lijst gekregen met daarop
een overzicht van vluchtelingen tot en met 18 jaar. Het gaat in totaal om 35 kinderen,
die nu verspreid over locaties in de gemeente Stadskanaal wonen.
Wij hebben de leeftijden geïnventariseerd en of het om jongens of meiden gaat.
Uw zoon of dochter krijgt maandag een briefje mee met daarop één of twee
producten. Wilt u samen met uw zoon of dochter kijken of deze spullen in de kast
liggen of kunt u daar via familie of vrienden aankomen? Dan hopen we dat u ze wil
schenken.
Donderdag 21 april gaan we op pad om de gevulde boxen rond te brengen. We
hopen dat we dan enkele leerlingen mee kunnen / mogen meenemen. (Daarover
nemen we t.z.t. contact met ouders op.) Van een kind, voor een kind!
Protocol ‘Brengen en halen’
Brengen / voor schooltijd:
Groep 1&2:
Wanneer uw kind het prima vindt, kunt u uw kind bij het hek afzetten. We willen dit
zelfs stimuleren, omdat de kinderen hebben laten zien dat ze dat heel goed kunnen.
Ook zal er nog steeds een leerkracht op het plein aanwezig zijn om de kinderen op te
vangen of in de gaten te houden. Vindt uw kind het echt spannend, dan mag u uw
zoon of dochter tot de voordeur brengen. Het is niet de bedoeling dat u uw kind naar
de garderobe of de klasdeur brengt. Er geldt natuurlijk een uitzondering voor de
kinderen die komen wennen of hun eerste schooldag hebben.
Er zullen inloop-ochtenden georganiseerd worden waarvoor u zich kunt inschrijven.
Tijdens de inloopochtend bent u tot ongeveer 9.00 uur welkom in de klas. U doet een
activiteit met uw kind en u kijkt mee met de les of activiteit die op dat moment in de
planning staat.
Groep 3 t/m 8:
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen lopen meteen door naar
binnen. Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Er is voor schooltijd namelijk geen

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

pleinwacht, omdat de leerkrachten vanaf 8.20 uur in de lokalen zijn om de kinderen
op te vangen.
Voor de groepen 3 t/m 8 organiseren we één keer per jaar weer een ‘Inkijkje in de
groep’, Wij maken hiervoor nog een planning. De leerkrachten mogen zelf bepalen
hoe ze het ‘inkijkje’ in willen vullen: het is mogelijk dat u een les bijwoont, dat kinderen
iets gaan presenteren of iets hebben ingestudeerd.
Halen / na schooltijd:
Ouders wachten buiten de hekken, de kinderen van groep 1 & 2 worden door de
leerkracht tot het hek gebracht. Dit om het plein overzichtelijk te houden. Wel bent u
uiteraard weer welkom om na schooltijd even de school in te lopen om iets te melden
of te bespreken. Heeft u behoefte aan een uitgebreid gesprek, dan is het altijd
raadzaam om een afspraak te maken, zodat de leerkracht daar rekening mee kan
houden.
De medewerkers van de BSO’s die kinderen komen halen, mogen wachten bij de
picknicktafels.
Protocol rondom Corona-gerelateerde klachten
Leerlingen blijven thuis als zij:
- positief getest zijn op het coronavirus
- ziek zijn
- klachten hebben die kunnen wijzen op corona
Wat te doen bij klachten die kunnen wijzen op corona:
Leerlingen en medewerkers met klachten (d.w.z.: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, reuk- en smaakverlies, verhoging en koorts) doen thuis een
zelftest.
(M.i.v. 11 april vervalt het advies om een bevestigende test bij de GGD af te laten
nemen.)
•
•
•

Heeft uw kind een positieve zelftest? Uw kind blijft minimaal vijf dagen thuis.
Wanneer uw kind dan 24 uur klachtenvrij is, mag uw kind weer naar school
Heeft uw kind een negatieve zelftest? Uw kind mag naar school.
Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag
opnieuw een zelftest te doen.

Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

