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Nieuwsbrief 11 schooljaar 2021-2022
Verjaardagskalender:
zondag
15
Jazz (gr8)
22
29
Jayden (gr6)
5

12
Emma (gr1)

maandag
16

dinsdag
17

woensdag
18

23
Javèn (gr1)
30

24
Tess (gr8)
31
Thobian
(gr2)
7

25

6
Elin (gr2)
Juf
Annemiek
13

14
Jayden (gr1)
Femke (gr5)

donderdag
19
Jayden (gr1)
26

1
Islam (gr5)
Robert (gr8)
8

2
Deejay (gr1)

vrijdag
20
Bas (gr4)
27
Mylène (gr2)
3
Mart (gr5)

zaterdag
21
Yenthe (gr2)
28

9

10

11

15

16

17
Talisa (gr3)

18

4
Hefziba (gr6)

Belangrijke data:
Mei:
•
•
•
•
•

19 en 20 mei
23 t/m 25 mei
24 mei
27 & 27 mei
30 mei

Finaledagen Future League (gr. 6 en gr. 8)
Schoolkamp groep 7&8
Schoolreizen groep 1 t/m 6
Hemelvaart + extra vrije dag (kinderen vrij)
GGD-onderzoek groep 7

Juni:
•
•
•
•
•
•

6 juni
14 t/m 17 juni
16 juni
20 juni
21 juni
30 juni

2e Pinksterdag (vrij)
Avond-4-Daagse
FC Groningen Scholentour (gr. 3-8)
BOTSS (gr 7+8)
Algemene LedenVergadering Scholengroep Perspectief
Groot Verjaardagsfeest

Juli:
•
•
•
•
•
•
•

1 juli
4 t/m 8 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli t/m 28 aug

Margedag: kinderen vrij
Oudergesprekken
Afscheid juf Hanneke
Afscheid groep 8
Kennismaking nieuwe groep
Laatste schooldag (kinderen om 12.00 uur vrij)
Zomervakantie

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion
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Even bijpraten
Na de meivakantie zijn we weer vol energie gestart. Op de studiedag na de
meivakantie hebben we als team weer veel geleerd over executieve functies. Hoe
helpen we kinderen om taakgericht te zijn? Wat hebben ze nodig en wat kunnen wij
hierin betekenen? We gaan hier de komende tijd nog gerichter naar (leren) kijken.
De laatste periode tot de zomervakantie is aangebroken. Weken met allerlei leuke
activiteiten, maar ook weken waarin nog veel gedaan moet worden.
In juni maken de leerlingen van groep 3 t/m 7 de Cito-E-toetsen. Een meetmoment
waarin we kijken welke ontwikkeling uw zoon of dochter heeft gemaakt. Goede
taakgerichtheid is hier natuurlijk erg belangrijk. Wat kunt u hierin betekenen? Laat uw
kind uitgerust naar school komen.
Juf Wi-ja (groep 3) komt twee dagen per week een uurtje naar school om met kleine
groepjes kinderen te werken. Het zal echt nog tijd nodig hebben voordat zij weer
helemaal hersteld is, maar het is fijn dat er kleine stapjes gemaakt worden.
Welkom
Wij heten Jayden van harte welkom in groep 1. Hij wordt deze week vier jaar.
Wij wensen je een fijne tijd op Het Mozaïek.
Verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 7 & 8 zijn maandag 11 april geslaagd voor het praktisch
verkeersexamen! Van harte gefeliciteerd!
Grote Rekendag
Donderdag 12 mei hebben we samen met de Hagenhofschool de Grote Rekendag
georganiseerd, met als thema ‘Bouwavonturen’.
Alle leerlingen van beide scholen kwamen ’s morgen door een poort naar binnen.
Juf Sanne en meester Henri hebben het thema met een leuk filmpje geïntroduceerd.
Daarna ging iedere groep aan de slag met het thema. Het was een geslaagde dag!

Projectweek ‘De Kunstweken’
Het online museum is inmiddels gesloten. Wij hopen dat u ervan heeft genoten en
misschien zelfs wel een aandenken heeft aangeschaft. In de hal van de school hangt
nog een grote poster met daarop alle kunstwerken van de kinderen afgebeeld.
Noodlokaal
Het noodlokaal is intussen in gebruik genomen door de leerlingen van groep 1.
Het is een gezellig ‘huisje’ geworden, zoals een leerling het noemde.
Het noodlokaal is gelukkig voorzien van airco, dus ook bij warm weer is het goed
toeven daar.
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Geslaagde actie voor Oekraïne
De actie ‘Van een kind, voor een kind’ is een groot succes geworden. Vrijdagmiddag
22 april hebben we 36 boxen rond gebracht. Vijf ouders en leerkrachten gingen
samen met enkele leerlingen van school op pad. Wat hebben we blije gezichten
gezien zeg! ‘Het lijkt wel Sinterklaasfeest’, zei één van de leerlingen die hielp bezorgen.
En zo was het precies! Hartelijk dank voor alle ingezamelde spullen. Samen hebben
we er weer een heel mooie actie van gemaakt!
Eindtoets groep 8
In de week voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de DIA-Eindtoets
gemaakt. Deze week kregen we de uitslag binnen. Alle leerlingen hebben mooie,
passende resultaten gehaald. Deze week worden er gesprekken gehouden met
leerlingen en hun ouders voor wie we het gegeven advies heroverwegen, omdat de
behaalde score boven het schooladvies ligt. Waar het kan en/of wenselijk is worden
adviezen naar boven bijgesteld.
Ook als school hebben we een mooi (gemiddeld) resultaat behaald. Score: 366,2.
Het is bijna een evenaring van het resultaat van vorig jaar (366,4). Hiermee scoren we
boven het landelijk gemiddeld en daar zijn we natuurlijk heel blij mee!
Schoolreizen en schoolkamp
Afgelopen maandag heeft u alle informatie gekregen over de schoolreizen.
Groep 7&8 heeft ook informatie over kamp gekregen.
Er is voldoende begeleiding geregeld, de weersvoorspelling lijkt goed en de
bestemmingen zijn leuk. Kortom: alle ingrediënten voor leuke schooluitjes. Wij hebben
er zin in!
De meeste ouders hebben de door hen toegezegde bijdrage voor de schoolreizen
betaald. Mocht het zijn dat u dat nog van plan was, maar nog niet heeft gedaan, zou
de bijdrage dan binnenkort over willen maken?
Afwezigheid Margreet Mulder
Omdat Margreet mee gaat op schoolkamp naar Ameland, is zij van maandag 23 mei
t/m woensdag 25 mei niet op school aanwezig.
Voor schoolse zaken kunt u contact opnemen met één van de leerkrachten.
Voor zaken rondom het gebouw kunt u contact opnemen met Linda van Zutphen,
directeur Hagenhofschool. Tel: 0599-613310
Worstenactie
De bestellijsten (inclusief een envelop met geld) graag a.s. vrijdag (20 mei) inleveren.
Avond-4-daagse
Opgave is deze week nog via school mogelijk. Opgaveformulier (inclusief 5 euro voor
dagspeld/medaille) graag uiterlijk a.s. vrijdag (20 mei) inleveren. Volgende week is
opgave via school NIET meer mogelijk. Dan kunt u alleen nog op persoonlijke titel bij
de organisatie opgeven.
Inloopochtenden groep 1 en 2: 30 mei t/m 3 juni
In de week van 30 mei t/m 3 juni organiseren we inloopochtenden voor de ouders van
de kinderen van groep 1 en 2. U bent dan van harte welkom om van 8.30-9.00 uur
mee te kijken in de groep van uw zoon of dochter.
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Aangezien we momenteel met twee groepen 1 werken, is opgave via Parro een
beetje lastig. Daarom hangen er volgende week (23 t/m 25 mei) opgavelijsten (voor
groep 1a, 1b én groep 2) op de buitenwand van het noodlokaal. Op deze lijst kunt u
aangeven op welke dag u een half uurtje mee wilt kijken. I.v.m. de beschikbare ruimte
in de lokalen gaan we uit van één ouder per kind.
Inkijkjes in groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 organiseren we weer (zoals in de jaren voor corona) ‘Inkijkjes’
in de groep. Het verschilt per groep wat de leerlingen / leerkrachten u willen laten
zien:
Groep
3
4
5
6

Dag/datum
Woensdag 8 juni
Donderdag 2 juni
Woensdag 15 juni
Donderdag 19 mei

Tijd
13.40-14.00
13.45-14.00
9.00-9.30
13.30-14.00

Onderwerp
allerlei
allerlei
rekenles
Lego League

Al bekend bij ouders

7
Woensdag 8 juni
9.00-9.30
rekenles
8
Dinsdag 14 juni
9.00-9.30
rekenles
We hopen u in de klas van uw kind te mogen verwelkomen. Opgave is niet nodig,
maar i.v.m de ruimte gaan we ook hier uit van één ouder per kind.
Future League (Lego League)
Vandaag en morgen worden de finaledagen gehouden van de Future League, een
light-versie van de landelijke (en internationale) Lego League.
Verschillende scholen in de gemeente Stadskanaal doen hier aan mee.
Er zijn twee categorieën: groep 5/6 en groep 7/8. Wij doen al enkele jaren mee, maar
vanwege corona is dit pas de tweede keer dat de finaledagen worden
georganiseerd. Het Mozaïek doet mee met groep 6 en groep 8, die weer
onderverdeeld worden in verschillende teams.
Bij de Future League staat een thema centraal. Dit jaar is het thema Replay: hoe
krijgen we mensen (kinderen) weer in beweging.
Binnen dit thema werken de teams aan drie onderdelen:
- Core Value: hoe goed kan een team samenwerken
- Onderzoek: Ontwerp en presenteer een plan hoe je mensen meer kunt laten
bewegen
- Programmeren: Laat een robot verschillende opdrachten (missies) uitvoeren. In
groep 6 is de robot eenvoudiger en de opdracht klein, in groep 8 is het de
uitdaging om een robot verschillende missies op de Lego-tafel uit te laten
voeren
Vanmorgen (donderdag 19 mei) zijn onze leerlingen aan de beurt om hun
vaardigheden te laten zien op de finaledag. Deze wordt gehouden in De Spont
(groep 8) en in het gemeentehuis (groep 6 en presentaties groep 8).
Omdat er geen ouders welkom zijn in het gemeentehuis, zijn de ouders van groep 6
voor vanmiddag uitgenodigd voor een inkijkje in groep 6. Zo kan iedereen toch een
kijkje nemen. In De Spont zijn ouders welkom op de tribune.
Vrijdagmiddag zullen de groepen 6 en 8 hun prestaties nog tonen aan de kinderen
van de bovenbouw (groep 5 t/m 8).
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Na schooltijd spelen op het plein
Wij vinden het ontzettend leuk om te zien hoe er na schooltijd, in het weekend en
tijdens vakantie gebruik wordt gemaakt van het speelplein.
Prachtig om te zien dat de kinderen zo mooi gebruik maken van de knikkerpotten,
de schommels, lekker fietsen, komen voetballen enz.
Het is echter ook zo dat het gebouw gebruikt wordt als mikpunt voor ballen (soms
ook knikkers) hierdoor ontstaat er best wat schade aan het gebouw. (Barsten in het
raam, kapotte lampen, (muur)dakpannen die los gaan zitten, zonnepanelen, AED
die kapot gaat). Dat is niet de bedoeling. Laten we het schoolgebouw niet als doel
gebruiken.
Mocht uw kind na schooltijd rondom school spelen, wilt u dit ook nog even
meegeven en bespreken? Aan u ook het vriendelijke verzoek om, als dit mogelijk is
en u speelt mee, het in de gaten te houden en kinderen aan te spreken op
ongewenst gedrag.
Bovenstaande is deze week ook in de leerlingenraad besproken. Deze leerlingen
zullen het samen met de leerkrachten ook in de groepen bespreken.
De volgende protocollen laten we voor de volledigheid nog even staan als
‘reminder’.
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
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
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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.

