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Belangrijke data:
Juni:
•
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30 juni

Verkeersactiviteit groep 5 & 6
Groot Verjaardagsfeest
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•
•
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•
•
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•
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1 juli
4 t/m 8 juli
11 juli
12 juli
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14 juli
15 juli
16 juli t/m 28 aug

Margedag: kinderen vrij
Oudergesprekken
Rapport mee
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
Even bijpraten
De laatste schoolweken zijn aangebroken. Er moet altijd nog veel gebeuren deze
laatste weken, maar er staan ook weer leuke dingen op de agenda. Hierover in deze
nieuwsbrief meer.
De schoolreizen en het schoolkamp hebben we weer achter de rug. We kunnen
zeggen dat we geslaagde schooluitjes hebben gehad. Fijn, dat het weer kon! Het is
toch altijd weer een hele belevenis voor de kinderen.
Vorige week deed een aardig aantal kinderen mee aan de Avond-4-daagse.
A4D-commissie, dank voor het organiseren en coördineren. Het is altijd een hele klus.
Daarnaast een woord van dank aan de ouders die de schoolshirts hebben gewassen,
zowel na de schoolreizen als na de Avond-4-daagse.
In alle groepen hebben de afgelopen weken ‘Inkijkjes’ of een inloopochtend plaats
gevonden. We merken dat ouders dit leuk vinden en zowel de leerkrachten als de
leerlingen zijn blij met de belangstelling die wordt getoond.
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Worstenactie
In totaal zijn er 950 worsten verkocht! We kunnen het zeer zeker een
geslaagde actie noemen. Daarnaast zijn er nog extra giften binnen
gekomen, waardoor de hele actie zo’n €1000,- heeft opgeleverd. Kopers
en verkopers, hartelijk dank!
Deze actie is zeer zeker voor herhaling vatbaar.
Rapporten
Maandag 11 juli krijgen de kinderen weer hun rapport mee. We hebben echter nog
niet alle rapportmappen terug. Wilt u deze z.s.m. weer meegeven? Dan kan het
nieuwe rapport hier weer in.
Oudergesprekken
In de week van 4 t/m 8 juli staan de oudergesprekken gepland. Deze keer is het niet
voor iedereen verplicht om op gesprek te komen. Dat betekent niet, dat u niet welkom
bent. De leerkrachten nodigen in ieder geval de ouders uit die ze graag willen spreken
of met wie al was afgesproken dat ze deze ronde een uitnodiging zouden krijgen.
Wilt u ook graag een gesprek, stuur dan voor maandag 27 juni 14.00 uur even een
mail naar de leerkracht van uw kind. U krijgt dan volgende week via Parro een
uitnodiging.
Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdag hebben we samen met de Hagenhofschool en het Peuterpalet
een ontruimingsoefening gehouden. In ongeveer vijf minuten was de hele school leeg
en stonden de kinderen op het grasveld buiten de gele cirkel.
Het was deze keer een aangekondigde oefening, de kinderen waren dus ook
ingelicht en voorbereid. Na de zomervakantie zullen we ook nog keer
onaangekondigd ontruimen. We hopen niet dat we het ooit echt moeten doen, maar
het is goed om dan in ieder geval wat voorbereid te zijn.
Vanuit de schoolcommissie
In de Algemene LedenVergadering van Scholengroep Perspectief is afgelopen
dinsdag besloten dat Scholengroep Perspectief volgend schooljaar omgezet wordt
van een vereniging naar een stichting. De rol (en naam) van onze schoolcommissie
zal op papier hierdoor wijzigen, maar in de praktijk heeft de schoolcommissie de
afgelopen jaren al min of meer een andere rol gekregen. De schoolcommissie van
Het Mozaïek heeft naast de rol als klankbord voor de directeur en het team ook
steeds meer de rol van activiteitencommissie op zich genomen. Deze naam zullen
we m.i.v. volgend schooljaar dan ook hanteren.
Nu zijn wij op zoek naar twee of drie enthousiaste ouders die onze
activiteitencommissie willen komen versterken en die zijn of haar beste beentje voor
willen zetten voor onze kinderen en onze school CBS Het Mozaïek.
Als commissie-lid ben én word je betrokken bij allerlei zaken die in en rondom school
spelen. Je vergadert ongeveer eens in de zes weken en je denkt en helpt mee waar
je kunt met diverse schoolgerelateerde zaken en activiteiten.
Je hoeft dit uiteraard niet alleen te doen. Wij zijn een leuk team van (nu nog) vijf
ouders en we kunnen daarnaast altijd een beroep doen op andere ouders die willen
helpen.
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Heb je interesse? Je kunt dan een mailtje sturen naar Muriel
Stel: murielstel@hotmail.com
We hopen van je te horen!
Vriendelijke groet,
Schoolcommissie / activiteitencommissie CBS Het Mozaïek
Muriel Stel
Francien Bergeman
Geertje Jansen

Irene Drenth
Pascal Westra

Blind spot – Verkeersactiviteit voor groep 5 & 6
Maandag 27 juni hebben de groepen 5 en 6 een verkeersactiviteit in het speellokaal,
Blind Spot genaamd. Hierbij worden leerlingen bewust gemaakt van de dode hoek in
het verkeer.
Oproep: biebouders gevraagd
M.i.v. het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe biebouders. Heeft u op
maandag-, woensdag- of vrijdagmorgen tussen 8.30 u en 10.00 u tijd en vindt u het
leuk om de leerlingen te helpen met het ruilen van boeken, meld u dan aan!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl
Absentmeldingen in Parro
Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om leerlingen via Parro
absent te melden i.p.v. telefonisch. Als school zijn wij ook blij met deze mogelijkheid.
Maar misschien wel goed om het volgende te weten:
*Sommige ouders typen een uitgebreide toelichting in Parro als ze hun kind ziek
willen melden. Dat hele verhaal is niet te zien in de Parro-app op de telefoon. Het is
fijn als u een korte omschrijving in Parro zet. Wilt u meer toelichten, wilt u de extra
toelichting dan in een mail naar de leerkracht schrijven?
*(Tand)arts- en orthobezoekjes kunnen ook in de app worden gezet. Wilt u deze
berichten wel in ieder geval een dag van te voren alvast in Parro zetten? Wij kijken 's
ochtends voor schooltijd op Parro en niet onder schooltijd. Later geplaatste
berichten lezen wij dan vaak niet meer.
Groot Verjaardagsfeest, donderdag 30 juni
Op donderdag 30 juni vieren alle juffen en meester tegelijk hun verjaardag.
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht en zijn om 14.00 uur vrij.
De fruittas en de lunch kan worden thuis gelaten, de meester en de juffen trakteren!
Omdat het een feestelijke dag is, mogen alle kinderen verkleed op school komen.
We gaan deze dag spelletjes op het schoolplein doen en… van 11.00 uur tot 12.00
uur hebben we onze ‘Kleedjesmarkt’. Hiervoor mogen alle kinderen
een boodschappentas vol met spullen meenemen om te verkopen. Deze spullen
moeten op een uitgespreide handdoek o.i.d. passen. Ze mogen voor niet meer dan
€ 0,50 worden verkocht. Het verdiende geld mogen ze zelf houden. Geeft u hen
voldoende kleingeld / wisselgeld mee?
U bent als ouders ook van harte welkom om bij deze markt aanwezig te zijn.
We zien uit naar een feestelijke dag!
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Margedag vrijdag 1 juli
Op vrijdag 1 juli zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben op deze dag de
jaarvergadering, evalueren de zorgplannen en verzorgen de overdracht naar de
volgende leerkracht.
Afscheid Hanneke Piening
Onze juf Hanneke Piening gaat met vervroegd pensioen. Wij nemen op dinsdag 12 juli
als school afscheid van haar. U ontvangt binnenkort een aparte mail met daarin alle
informatie over deze dag, want het moet natuurlijk wel een beetje een verrassing
blijven voor juf Hanneke!
Afscheid groep 8
Op woensdag 13 juli nemen we afscheid van groep 8 en twee leerlingen van groep
7. Ze zijn al vele weken druk bezig met het instuderen van de eindmusical. Deze
musical wordt ’s avonds voor ouders opgevoerd en overdag voor de leerlingen van
groep 3 t/m 7. Voor de leerlingen van groep 1&2 hebben ze op die dag een verkorte
versie in petto. ’s Middags zullen we hen allemaal uitzwaaien wanneer zij via de rode
loper onze school verlaten.
Vakantierooster 2022-2023
Hieronder alvast voor u het vakantierooster van komend schooljaar. Let op: hierin zijn
nog niet de extra vrije dagen (margedagen opgenomen), het complete overzicht
krijgt u na de zomervakantie middels de activiteitenkalender.
Herfstvakantie
17-10-2022 t/m 21-10- 2022
Kerstvakantie
26-12-2022 t/m 06-01- 2023
Voorjaarsvakantie
27-02-2023 t/m 03- 03-2023
Goede Vrijdag / 2e Paasdag
07-04- 2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie (incl. Koningsdag) 27-04- 2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaartsdag
18-05-2023 t/m 19-05 - 2023
2e Pinksterdag
29-05-2023
Zomervakantie
24-07-2023 t/m 01-09- 2023
Klassenverdeling 2022-2023
De klassenverdeling is bijna rond, we hebben nog een vacature open staan voor drie
dagen in de groepen 1 en/of 2. We verwachten dit begin volgende week in te kunnen
vullen.
Op de teltdatum van dit schooljaar hadden we evenveel leerlingen als vorig
schooljaar. Onze onderbouwgroepen zijn echter relatief groot vergeleken met de
bovenbouwgroepen. We zijn om deze reden in mei immers ook met een derde
kleutergroep gestart. Om de druk in de onderbouw wat te kunnen verlagen (ook
rekening houdend met de leerlingen die gedurende het schooljaar nog zullen
instromen), willen we komend schooljaar graag meteen met drie kleutergroepen
starten, te weten een groep 1, een groep 2a en 2b.
Doordat de leerlingenaantallen in de bovenbouw veel lager zijn en een aantal
overheidsgelden zijn verminderd, hebben we helaas niet de mogelijkheid om een 9e
groep te starten. We zullen dus maximaal acht groepen kunnen maken. Dat betekent
dat we de keuze hebben gemaakt om met combinatiegroepen 6/7a en 7b/8 te gaan
werken. Qua leerlingenaantallen is dit goed te doen, maar hier zullen we allemaal
weer even aan moeten wennen. Jaren geleden waren we als team niet anders
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gewend, dus dat komt wel goed. Bovendien hebben we er voor gezorgd dat er alle
dagen extra handen in deze groepen zijn door inzet van onze onderwijsassistent en
een stagiaire onderwijsassistent.
Zowel de leerlingen van (de nieuwe) groep 2 als die van (de nieuwe) groep 7 moeten
dus verdeeld worden over twee groepen. De ouders en leerlingen van deze groepen
krijgen hierover z.s.m. een aparte brief. Zij mogen meedenken.
In de bijlage vindt u de klassenverdeling voor volgend schooljaar.
Rode Loper run
Wij hebben de vraag gekregen om de Rode Loper Run onder uw aandacht te
brengen:
Datum: zondag 10 juli 2022
Tijd: Kids run 13.00 uur
Afstanden + leeftijden:
- 400 meter : 4 t/m 6 jaar
- 800 meter : 7 t/m 9 jaar
- 2000 meter : Vanaf 10 jaar (de run voor volwassenen is voor kinderen vanaf 14 jaar.)
Op de Facebook pagina ‘Rode Loper Run Stadskanaal’ is meer informatie te vinden.
Aanmelding is mogelijk via deze link: https://inschrijven.nl/form/2022071051283-nl
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.
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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.

