
 

 
 

EXTRA NIEUWSBRIEF 
VOORWOORD 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en overige betrokkenen, 
 
Voor u ligt een extra nieuwsbrief als toevoeging op de nieuwsbrief van november. Er zijn een aantal 
ontwikkelingen waar we u graag van op de hoogte brengen. Een aantal van deze punten komen 
voort uit de ouderavond van 19 oktober. De punten die onze aandacht vroegen hebben we 
besproken tijdens onze studiedag en zijn meegenomen naar de MR. De terugkoppeling hiervan vindt 
u hieronder terug. 
Een belangrijke nieuwbrief dus, die u allen aangaat.  
 
Met vriendelijke groet, team Het Mozaïek 
 

OP WEG NAAR EEN GEZONDERE SCHOOL 
Tijdens de ouderavond op 27 september en de infoavond op 19 oktober kwam onder andere naar 
voren dat ouders graag meer duidelijkheid willen over de pauze indeling en de afspraken rondom de 
gezonde voeding. Als school investeren wij erin om een gezondere school te worden. Het doel is om 
in 2024 het vignet Gezonde school op de gevel te kunnen hangen. 
  
Hiervoor zijn een aantal veranderingen nodig, waarvan we er een paar graag per ingang van 
maandag 21 november willen invoeren: 
  

•         Maandag t/m donderdag nemen de kinderen een gezonde pauzesnack mee voor in de 
kleine pauze. Denk hierbij aan fruit, groente of ongebrande en niet gezouten noten. Naast de 
gezonde snack, drinken de kinderen in de ochtendpauze water. 

•         Maandag t/m donderdag nemen de kinderen ook een gezonde lunch mee naar school. Wat 
een gezonde lunch is, laten wij aan de ouders/verzorgers over, maar geven daarbij wel aan 
wat het volgens ons niet is. Hierbij horen geen snoepjes, koekjes, 
croissantjes/snackbroodjes, chocolade, chips en/of koolzuurhoudende drankjes. 

•         Op vrijdag hebben de kinderen vrije keus voor zowel de kleine als de grote pauze. Echter 
zijn koolzuurhoudende- en/of energiedrankjes niet toegestaan. 

•         Het is belangrijk dat de kinderen voldoende vocht binnenkrijgen, daarom zijn de kinderen 
vrij om gedurende de dag water te drinken. 

•         Tijdens de lunchpauze wordt de timer in de groepen op 5 minuten gezet. Deze tijd is het stil 
in de klas en is iedereen aan het eten of aan het drinken. Na deze 5 minuten wordt er, 
afhankelijk van de behoeften van de groep, een keuze gemaakt om rustig in stilte verder te 
eten of dat er voor de ontspanning een leeftijdsadequaat filmpje wordt opgezet. 

•         De leerkracht houdt in de gaten dat de kinderen blijven eten. Een aantal minuten voor het 
einde van de pauze, geeft de leerkracht een signaal dat het bijna tijd is. De kinderen hebben 
dan nog de kans om hun maaltijd af te ronden. 

•         De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de juiste hoeveelheid eten dat ze 
meegeven. De leerkracht ziet er zo veel mogelijk op toe dat de kinderen dit ook opeten. 
Echter wanneer de kinderen meermaals aangeven vol te zitten, gaat het eten mee terug 
naar huis. 

•         Zowel in de ochtend als in de middag gaan alle kinderen minimaal 15 minuten naar buiten. 
De leerkrachten gaan mee. Enkel met hoge uitzondering of in overleg met betrokken ouders 
blijft een kind binnen. 

  
  

  



 

 
 

 Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, geef dit dan aan. Wij nemen de onduidelijkheid 
graag weg. 
 

OUDERBIJDRAGE 
Na vele berekeningen kunnen we u meedelen dat we goed nieuws hebben! 
Alle activiteiten gaan, zoals we ze begroot hadden, door!! Wij hebben nu in totaal 58% van de 
vrijwillige ouderbijdrage binnen. Wij willen de ouders die betaald hebben, daar ook heel erg voor 
bedanken. 58% betekent ook dat er dit jaar een schoolreis met de bus zal plaatsvinden. 
Met de ‘Werkgroep Schoolreis’ kunnen we aan de slag om op zoek te gaan naar een 
busmaatschappij en mogelijke locaties. Waar we met de bus naartoe kunnen gaan, hangt er vanaf 
hoeveel betalingen we nog mogen ontvangen in de komende weken. Dus mocht dit de doorslag 
geven om toch ook uw steentje bij te dragen, onderstaande link werkt nog steeds. Iedere euro is dan 
ook welkom! 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_QX1zAclQwOfe3OmCa4QAg 
Ook ideeën met betrekking tot de schoolreis worden zeker gewaardeerd. 
 

OUDERVRAGENLIJST TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
Maandag 21 november ontvangt u zowel via de mail als via Parro een link voor het 
tevredenheidsonderzoek. We hopen dat deze vragenlijst door velen van jullie worden ingevuld. Het 
kost u zo'n 10 minuten van uw tijd, maar het geeft ons zeer waardevolle informatie om mee verder 
te gaan. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat uw stem voor ons heel belangrijk is.  Neem 
bij het invullen één van uw kinderen in gedachten, de andere ouder kan dan (indien van toepassing) 
het andere kind in gedachten nemen.   
 

VEILIGHEID SCHOOLOMGEVING 
Zowel vanuit de buurt als tijdens de ouderinformatieavond kwam naar voren dat de situatie rondom 
de school bij het brengen en halen vaak erg gevaarlijk is. Het team van Het Mozaïek liep hier ook al 
langere tijd tegenaan. Daarom hebben wij een aantal veranderingen aangebracht, die de situatie zou 
moeten helpen verbeteren. 
  
Wij willen deze veranderingen vanaf maandag 21 november invoeren: 
  

• De kinderen komen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school. 
• Ouders/verzorgers die hun kind toch met de auto komen brengen of halen, doen dit via 

de kiss and ride aan de zijkant van het schoolgebouw. Ouders kunnen hier kort stilstaan, 
zonder dat de verkeerssituatie onveilig is. Voor de kiss and ride geldt ten alle 
tijden eenrichtingsverkeer!! Na het uitstappen van de kinderen, maken de 
ouders/verzorgers weer plaats voor de volgende auto. 

• De kinderen van de groepen 1 t/m 5 komen via het hek aan de zijkant het schoolplein 
op. Daar worden ze 's middags ook weer opgehaald. De leerkracht komt om 14.00 uur 
met de groep naar buiten en wacht op het plein met de kinderen tot de ouder/verzorger 
aan het hek verschijnt. Zo is het voor de leerkrachten overzichtelijker welke kinderen er 
opgehaald worden. 

• De kinderen van de groepen 1 t/m 5 die met een eigen fiets naar school komen, komen 
via het hek aan de voorzijde het schoolplein op. Na schooltijd kunnen zij samen met hun 
ouder/verzorger de fiets uit het fietsenhok halen en via het hek aan de voorzijde het 
plein verlaten. 

• De kinderen vanuit de groepen 6 t/m 8 komen en gaan via het hek aan de voorzijde. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_QX1zAclQwOfe3OmCa4QAg


 

 
 

• Parkeren aan de voorzijde van de school is enkel toegestaan in de parkeervakken. De 
stoep is voor de voetgangers. Zo kunnen zowel ouders als kinderen daar veilig lopen.  

• Ook het stilstaan met de auto aan de voorzijde zorgt voor gevaarlijke situaties. Wilt u uw 
kind enkel laten in of uitstappen gebruik hiervoor dat de kiss and ride strook. Die paar 
meter, die uw kind daarmee extra moet lopen, zijn alleen maar goed voor de beweging.  

• Leerkrachten, verkeersouders, leerlingen uit de leerlingenraad en de wijkagent zullen 
erop toezien dat de situatie veilig en gecontroleerd verloopt. 

• Maandagavond 21 november om 18.00u zullen wij ook met de buurtbewoners in 
gesprek gaan over dit onderwerp. 

 

GEZONDE SCHOOL 
U heeft in deze nieuwsbrief al meermaals kunnen lezen dat wij het streven hebben om in 2024 het 
vignet Gezonde School te behalen.  

Er zijn diverse gezondheidsthema's, per thema werk je aan de vier pijlers van Gezonde School.  Zo 

bereiken we een maximaal effect.  

• Educatie: als school besteden we structureel aandacht aan het gezondheidsthema in de 

lessen. Denk bijvoorbeeld aan bewegend leren, maar ook inhoudelijk geven we de kinderen 

voorbeelden van gezond gedrag mee.  

• Schoolomgeving: Pas de fysieke en sociale omgeving van de school aan om gezond gedrag te 

stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van het schoolplein of afspraken met 

betrekking tot verkeer rondom de school. 

• Signaleren: in samenwerking met de GGD, Sociaal Worker, fysiotherapeut en logopedist 

streven wij ernaar gezondheids- of leefstijlproblemen in een vroeg stadium te signaleren. 

Zodat we de kinderen op tijd de juiste hulp kunnen bieden.  

• Beleid: Alle gemaakte afspraken leggen we vast in borgingsdocumenten. 

Met de volgende gezondheidsthema's zijn wij al volop in ontwikkeling: bewegen en sport, voeding, 

welbevinden en mediawijsheid. Thema's die wij nog verder willen uitbreiden zijn: roken en alcohol, 

milieu en natuur en relaties en seksualiteit.  

VERNIEUWING SCHOOLPLEIN 
Zoals u wellicht weet is er eind vorig schooljaar een werkgroep gestart die zich bezighoudt met de 

vergroening van het schoolplein. De werkgroep is inmiddels 4x bijeengekomen. Op dit moment 

hebben we heel veel ideeën die vooral te maken hebben met de kinderen weer een stukje natuur van 

dichtbij te laten beleven, maar ook om bewegend leren meer impuls te geven. U kunt hierbij denken 

aan veel planten en hout, maar we willen het plein ook zoveel mogelijk gebruiken bij onze lessen. 

Bijvoorbeeld een klok bij rekenen, een blote voeten pad voor de onderbouw. Dit project zal een 

onderdeel zijn van een route richting Gezonde School.  

Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke 

onderwijsprofessional en de ouders en verzorgers van kinderen graag zien.  

Leerkrachten en ouders hebben samen een werkgroep opgesteld en zijn druk bezig om het 

bovenstaande te realiseren voor onze kinderen 

In het dagelijkse leven is alles en iedereen aan het vergroenen. Hoe groener de (school)omgeving is, 

hoe sneller en beter de leerlingen kennis en vaardigheden aanleren rond milieu en natuur. Door vaker 

met leerlingen naar buiten te gaan, leren zij het belang van groen en een gezond milieu begrijpen. 


