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Nieuwsbrief 1 schooljaar 2022-2023
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Belangrijke data
Augustus:
• 29 aug

Eerste schooldag

September:
• 5 sept
• 6 sept
• 12 sept
• 14 sept
• 29 sept
• 26-29 sep

Schoolfotograaf
Verkeersles ‘Blind Spot’ (gr. 5)
Verkeersles ‘Fietsvaardigheid (gr. 5+6)
Informatie nieuwe groep gedeeld via mail
Verkeersles ‘Remproef’ (gr. 6)
Kennismakingsavonden

Even bijpraten
De vakantie zit er op! Wij hopen dat iedereen heerlijk uitgerust is en weer vol energie
kan beginnen. Wij hebben er weer zin in!
Afgelopen week hebben we alle lokalen weer gezellig ingericht en de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar getroffen.
Vrijdagmorgen hebben we ’s morgens samen de startvergadering gehouden.
Vrijdagmiddag hebben we genoten van een heerlijke (zelfgemaakte) high-tea en
‘Ranking De Mozaïekers’ gespeeld tijdens een wandeling door het mooie
Onstwedde.
In deze nieuwsbrief staan alvast belangrijke data voor de eerste paar weken.
Binnenkort ontvangt u per mail de Activiteitenkalender voor dit hele schooljaar.
We zullen dit schooljaar ook alle activiteiten in de agenda van Parro vermelden.
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Welkom!
We mogen aan het begin van dit schooljaar weer nieuwe leerlingen welkom heten:
Groep 1: Sven, Jazzlyn, Jelle en Jessie
Groep 2a: Habiba
Groep 6: Nisreen en Yasmine
Iedereen van harte welkom op Het Mozaïek. Wij wensen jullie een fijne tijd toe!
Personeel
Met juf Wi-ja gaat het steeds een beetje beter, in kleine stapjes.
Wi-ja begint volgende week op therapeutische basis, voor halve dagen. Lia Boerma
is de komende tijd daarom op maandag en dinsdag ook aanwezig in groep 3.
Naast Lia Boerma heten wij ook Rafaëlla Kuperus en Simone Vijfschaft van harte
welkom in ons team. Wij wensen jullie heel veel werkplezier toe op onze school!
Nogmaals even het overzicht van de klassenverdeling:
Groep 1:
juf Daniëlle (danielle.huiting@sgperspectief.nl) – ma/do/vrij
juf Rafaëlla (rafaella.kuperus@sgperspectief.nl) – di/woe
Groep 2a:
juf Leonie (leonie.brands@sgperspectief.nl) – ma t/m do
juf Rafaëlla (rafaella.kuperus@sgperspectief.nl) - vrijdag
Groep 2b:
juf Rafaëlla (rafaella.kuperus@sgperspectief.nl) – ma/di
juf Sanne (sanne.bessembinders@sgperspectief.nl) – woe/do/vrij
Groep 3:
juf Wi-ja (wi-ja.boelhouwers@sgperspectief.nl) – ma/di
juf Lia (lia.boerma@sgperspectief.nl) – ma/di
juf Antje (antje.doornbos@sgperspectief.nl) – woe/do/vrij
Groep 4:
juf Jolanda (jolanda.orsel@sgperspectief.nl) – ma/do/vrij
juf Inge (inge.piersma@sgperspectief.nl) – di/woe
Groep 5:
juf Ilse (ilse.bruggink@sgperspectief.nl) – ma/di
juf Annemiek (annemiek.vanderveen@sgperspectief.nl) – woe/do/vrij
Groep 6/7a: juf Simone (simone.vijfschaft@sgperspectief.nl) – ma/di
juf Esther (esther.wilting@sgperspectief.nl) – woe/do/vrij
Groep 7b/8: juf Mariska (mariska.deuring@sgperspectief.nl) – ma t/m vrij
Intern begeleider:
Pepergroep:
Onderwijsassistenten:
Gym:
Administratie:
Conciërge:
Directie:

juf Riëtte (ib.hetmozaiek@sgperspectief.nl)
juf Riëtte (riette.draadjer@sgperspectief.nl)
juf Debora (debora.brouwer@sgperspectief.nl)
juf Jerusha (jerusha.ham@sgperspectief.nl) (gr. 6/7/8)
juf Marloes (marloes.leeman@sgperspectief.nl)
Leidy Bots (administratie.hetmozaiek@sgperspectief.nl)
meester Wim
Margreet Mulder (directie.hetmozaiek@sgperspectief.nl)

Wilt u de leerkracht van uw zoon of dochter graag spreken? Voor een kort gesprekje
mag u na schooltijd altijd even binnenlopen of telefonisch contact zoeken. Voor een
uitgebreider gesprek is het handiger om een afspraak te maken. Wanneer u de
betrefffende leerkracht hierover mailt, dan neemt zij contact met u op.
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Welke ingang voor welke groepen?
De leerlingen van de groepen 1, 2a en 2b gaan via de hoofdingang naar binnen.
De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 nemen de zij-ingang.
De leerlingen van de groepen 6/7a en 7b/8 nemen de hoofdingang en gaan daar
de trap op naar boven.
Eerste schooldag
De allereerste schooldag (maandag 29 augustus) bent u van harte welkom om met
uw kind mee naar binnen te komen om het nieuwe lokaal en de leerkracht even te
zien. Na de eerste schooldag geldt het normale protocol.
Gym 2022-2023
De gymlessen voor onze groepen 3 t/m 8 worden verzorgd door onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs, juf Marloes Leeman (op de dinsdag).
Dinsdag
8.30-9.15
9.15-10.15

Groep:
3
7a+7b

10.30-11.15
11.15-12.00

4
6

12.15-13.00
13.00-14.00

5
8

Groep 3 mag op dinsdag bij De Spont worden gebracht. De leerlingen lopen na de
gymles samen met de leerkracht terug naar school.
Groep 4 gaat lopend naar gym. Groep 5 gaat alleen de eerste week lopend naar
gym, daarna gaan deze kinderen op de fiets.
Groep 6/7/8 gaat meteen vanaf het begin op de fiets naar gym (dus dinsdag fiets
mee!)
Groep 8 mag rechtstreeks vanuit De Spont naar huis gaan.
Lunchen op school
Denkt u er weer aan dat u uw kind(eren) een theedoek mee geeft voor de lunch?
Deze gebruiken we als placemat op de tafel, zodat de tafel schoon blijft. Na het eten
wordt de theedoek opgevouwen en weer in de tas gedaan. We voorkomen op deze
manier ook, dat er veel kruimels op de grond vallen.
Misschien is het handig om broodtrommels en bekers te voorzien van naam?
Wij vinden het fijn wanneer uw kind een rugtas als schooltas heeft. Deze kunnen
namelijk handig over de rugleuning van de stoel worden gehangen.
De lunchpauze (buiten spelen) is dit schooljaar een half uurtje eerder, namelijk van
12.00-12.25 uur.
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Slofjes
In de groepen 3 t/m 5 lopen de kinderen op sokken of op meegenomen sloffen. Wilt
u de slofjes weer mee geven? In de garderoberuimtes zijn planken, waar de
schoenen netjes óp of onder gezet kunnen worden.
Afspraken en regels
Ook dit jaar start het schooljaar in alle groepen met de afspraken en regels die we
hanteren binnen het gebouw en op Het Mozaïek. Het is belangrijk hier aandacht aan
te besteden met de kinderen, zodat we hier de rest van het jaar de vruchten van
kunnen plukken. Zoals u weet gelden in het hele gebouw algemene regels, daarnaast
is ruimte voor elke groep om hun eigen, met de kinderen afgesproken, regels een plek
te geven. Het samen afspreken van de regels is een onderdeel van De Gouden
Weken, de eerste drie weken van het schooljaar. We werken in deze weken aan
groepsvorming en daarbij behorende activiteiten uit de Startweken van de
Kanjertraining. Ook zullen alle kinderen als onderdeel hiervan weer een maatje kiezen,
die hen kan helpen bij het oplossen van conflicten.
Op tijd komen
Het is belangrijk dat iedereen om 8:30 uur in de klas zit, dan kan de leerkracht meteen
met de les beginnen. Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en worden de kinderen
gevraagd om meteen door te lopen naar binnen. De eerste bel gaat om 8:25 uur, de
tweede bel van 8:30 uur geeft de start van de les aan. Wilt u als ouder/verzorger ervoor
zorgen dat uw kind tijdig van huis vertrekt? Mocht het zo zijn dat uw kind later komt of
ziek is, meldt dit dan altijd zelf als ouder/verzorger via Parro of telefonisch vóór 8.15 uur.
Kennismakingsavonden
Het is de gewoonte om aan het begin van het schooljaar ouders te informeren over
het (leer)programma en afspraken van het nieuwe leerjaar en om kennis te maken
met de leerkracht van uw kind(eren). Op zo’n avond ontmoet u ook de ouders van
de klasgenoten van uw zoon of dochter.
Dit schooljaar maken de leerkrachten (net als vorig schooljaar) een powerpoint met
daarin alle informatie over het nieuwe leerjaar. Deze powerpoint kunt u op woensdag
14 september verwachten. Daarna zullen er in de week van 26 t/m 29 september
kennismakingsavonden gehouden worden. Tijdens zo’n avond hopen we alle ouders
van de leerlingen te ontmoeten. Ook is het voor u fijn om elkaar als ouders even te
zien en te spreken. We houden deze week vier kennismakingsavonden (maandag t/m
donderdag) ,twee groepen per avond. De opzet wordt dus iets anders dan u van ons
gewend was. Binnenkort ontvangt u van ons de planning en nadere informatie.
Parro
U heeft inmiddels per mail of automatisch via Parro een uitnodiging gekregen om aan
te sluiten bij de nieuwe groepen in Parro. Mocht dat niet gelukt zijn, wilt u ons dat dan
laten weten?
Schoolmaatschappelijk werkster
Onze schoolmaatschappelijk werkster, Rita Harmanni, heeft momenteel vakantie.
Zij is vanaf maandag 19 september weer iedere maandag bij ons op school aanwezig.
Tot die tijd wordt ze vervangen door een collega, die op afroep beschikbaar is. Wilt u
haar spreken, laat het ons dan even weten.
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Vakantierooster en margedagen 2022-2023
Aanvang schooljaar
29 augustus 2022
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en
Paasmaandag
Meivakantie (incl. Koningdag
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinkstermaandag
Zomervakantie

Periode
17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
7 april t/m 10 april 2023
27 april t/m 5 mei 2023
18 mei t/m 19 mei 2023
29 mei 2023
24 juli 2023 t/m 1 september 2023

Margedagen (leerlingen vrij)
-Donderdag 10 november 2022
-Vrijdag 2 december 2022
-Vrijdagmiddag 23 dec 2022 vanaf 13.00 u
-Maandag 6 maart 2023
-Ma t/m woensdag 24, 25 en 26 apr 2023
-Vrijdag 16 juni 2023
-Woensdag 12 juli 2023
-Vrijdagmiddag 21 juli 2023 vanaf 12.00 u

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.
Er is iedere dag een leerkracht op het plein aanwezig 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 gedurende het schooljaar enkele 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 een ‘Inkijkje in de groep’,
U ontvangt hiervan t.z.t. 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.
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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.
• 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: Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Heeft u vragen of
opmerkingen? Laat het ons dan weten.

