
 

 
 

Nieuwsbrief december ’22 
VOORWOORD 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en overige betrokkenen, 
 
De decembermaand staat alweer voor de deur. Drukke, sfeervolle, maar vooral ook gezellig dagen in 
deze donkere tijd. Deze nieuwsbrief staat dan ook vol met informatie over zowel Sinterklaas als 
Kerst. Verder blikken we terug op alle veranderingen van vorige week. Een aantal afspraken hebben 
we weer aangepast, dus lees onderstaande berichten goed. Daarnaast hebben we een leuk stukje 
vanuit de bibliotheek en ook de GGD heeft zijn bijdrage geleverd. 
Geniet van deze heerlijke maand. 
 
Met vriendelijke groet,  
team Het Mozaïek janetverlinde@elevantio.nl 
 

EVALUATIE PARKEERBELEID 

Vorige week zijn wij gestart met het nieuwe beleid rondom het brengen en halen. Vanuit ouders 
hebben wij tips gekregen en feedback op de ‘nieuwe’ situatie. Daarnaast hebben wij, samen met de 
leerlingenraad ook zelf geobserveerd.  
Wij merken dat de situatie rond de school, zeker 's morgens een stuk veiliger verloopt. Er wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van de kiss and ride strook. Een enkeling stopt nog in de Baljuwlaan, 
maar we hopen dat die ook spoedig bereid zijn om of in een parkeervak te stoppen of de kiss and 
ride strook te gebruiken. Het is maar een klein extra lusje en het voorkomt gevaarlijke situaties.  
’s Middags zien wij dat het een stuk drukker is omdat iedereen tegelijk zijn of haar kind komt halen. 
Dit veroorzaakt wederom gevaarlijke situaties. Kinderen en/of ouders die vanwege drukte op de weg 
lopen, achteruitrijdende auto’s en ouders die hun kind moeilijk kunnen zien omdat ze verscholen 
staan achter de muur of achter de berging. Dat kan anders.  
De ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 mogen (zodra de kinderen na het 
buitenspelen naar binnen zijn) op het schoolplein komen wachten.  Hiervoor hebben wij echter wel 
wat regels: 

• Kinderen gaan eerst bij de muur staan, zodra de leerkracht de naam van het kind noemt mag 
het naar de ouder/verzorger gaan. U wacht dus tot het kind naar u toekomt. 

• Let u erop dat u de kinderen die met de fiets komen niet blokkeert. Houd het fietsenhok dus 
toegankelijk.  

• In principe verlaat iedereen het plein via de zijkant. Alleen kinderen die op de fiets zijn 
gekomen kunnen samen met hun ouder/verzorger het plein aan de voorzijde verlaten. 

• Op het plein geldt een rookverbod en ook honden zijn op het plein niet toegestaan.  
De kinderen die op de fiets naar school gaan, komen netjes via de voorzijde. Dit verloopt erg goed. 
Wilt u alleen wel met uw kind bespreken dat zij niet via de kiss and ride strook wegfietsen of komen. 
Het is namelijk druk op de stoep en ook in de kiss and ride strook zorgen fietsers voor gevaarlijke 
situaties. Wij zullen hier ook aandacht aan besteden tijdens de verkeerslessen. Het veiligste is als de 
kinderen direct bij het plein oversteken en aan de goede kant van de weg wegfietsen. 
 
Tot slot hebben wij met een aantal buurtbewoners rond de tafel gezeten om de situatie zo goed 
mogelijk in beeld te brengen. Ook de medewerkers van Het Mozaïek proberen zoveel mogelijk hun 
steentje bij te dragen om de situatie zo veilig mogelijk te laten verlopen.  
 
Bedankt allemaal voor de medewerking!  
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OUDERTEVREDENHEIDSVRAGENLIJST 
Via de mail en via Parro heeft u een link gekregen om de oudertevredenheidsmeting in te vullen. 
Bijna 35% van de genodigden heeft dit al gedaan. Daar zijn wij heel blij mee, want uw mening is voor 
ons heel belangrijk. Dat helpt ons om ons onderwijs en de omgeving van uw kind zo goed mogelijk te 
optimaliseren. Natuurlijk zijn er punten waarop we ons kunnen verbeteren en daar willen we ook 
graag aan werken, maar daar hebben we uw mening voor nodig. Om een betrouwbare 
tevredenheidsmeting te hebben, hebben we nog meer respons nodig. Dus mocht u de vragenlijst 
nog niet hebben ingevuld, willen we u vragen dit alsnog te doen. U heeft tot 5 december de tijd. We 
zullen vrijdag de link nogmaals via de mail versturen. 
 

IKC ONTWIKKELING 
Nieuws over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Intergraal Kind Centrum.  
Dinsdag 14 februari komen wij weer met beide teams (kinderopvang en school) samen om te 
werken aan een gezamenlijke missie en visie.  
Deze missie en visie en ook alle afspraken die wij onderling maken komen in een IKC-beleidsplan. Dit 
plan zijn wij de komende maanden aan het schrijven en het zal een onderdeel zijn van ons 
strategisch beleidsplan.  
Speerpunten in ons IKC-beleidsplan zijn: 

• Zelfredzaamheid 

• Onderbouwvergadering kinderopvang en school 

• Peuter-kleuterverbinding 

• Blotevoetenpad 

• Gezamenlijke ouderbijeenkomsten 

• Communicatie 

• Huiswerkklas 

• Afstemming BSO en school 

• Naschools aanbod 
Waarom willen wij het bordje Kindcentrum op de muur? 
We vinden het belangrijk voor de kinderen uit Sluiskil dat er een doorgaande lijn is van 0 t/m 13 jaar. 
Voor ouders willen we een éénduidige communicatie, waarbij alle betrokken partijen, ieder vanuit 
zijn eigen expertise, samen de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het kind.  
 

PAUZE AFSPRAKEN 

Vorige week zijn we ook gestart met vier dagen gezonde voeding, zowel in de kleine als in de grote 
pauze. Wij zien dat de kinderen dit bijzonder goed doen. ’s Morgens een stukje fruit/groente met 
een beker water en ’s middags een lekkere gezonde lunch. De broodtrommels zijn zeer gevarieerd 
en zien er vaak heerlijk uit. U bent dan ook vrij om zelf in te schatten waar u uw kind blij mee maakt. 
Wij stimuleren alleen om dit op een gezonde en verantwoorde wijze te doen. Op vrijdag kunt u uw 
kind een keertje extra verwennen, maar ook dit is zeker niet noodzakelijk. Vaak zien wij dat er ook 
op vrijdag een gezonde lunch mee komt. Waarom? Gewoon omdat het lekker is!  
Het kan natuurlijk zo zijn, dat u toch nog vragen heeft of dat u twijfelt of iets wel of niet is 
toegestaan. Stel deze vragen dan alstublieft! Beter een vraag te veel, dan een aanname die niet 
terecht is.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

STAGIAIRES IN DE SCHOOL 
Ik ben Anne Konings 19 jaar en ik doe de opleiding kind professional op 

Scalda Terneuzen.  

Mijn opleiding houd in dat ik studeer voor onderwijsassistente en 

pedagogisch medewerker ik zit nu in mijn laatste jaar. 

 Ik loop op dit moment stage op Het Mozaïek. Op maandag ochtend en op 

woensdag ochtend/middag loop ik stage bij groep 4/5. Op maandag middag 

en dinsdag ochtend/middag loop ik stage op de kinderdagverblijf bij de 

peuters.  

In mijn vrije tijd werk ik bij de animatie dit doe ik vooral in de vakanties. Ik 

vind dit erg leuk werk en ik doe dit ook met veel plezier en enthousiasme. 

Verder doe ik ook aan oppassen vooral in de weekenden.  

Ik heb erg veel zin in om dit schooljaar stage te lopen op Het Mozaïek en meer ervaringen op te 

doen! 

Met vriendelijke groeten, Anne Konings.   

__________________________________________________________________________ 

Ik wil mij even voorstellen: ik ben Annebel Boone, ik ben achttien jaar 

oud en ik volg de opleiding kindprofessional niveau 4 en ik mag 

stagelopen bij uw kind op de groep. Ik ben het hele schooljaar 

aanwezig op de maandagochtend en woensdag op de basisschool in 

groep 3 en op maandagmiddag en dinsdag op het KDV. Ik kijk er erg 

naar uit om nieuwe dingen te leren en om stage te lopen. In mijn 

vrije tijd doe ik graag dingen met mijn familie en kijk ik graag 

films/series op netflix. Ik werk s ’avonds achter de kassa bij de Jumbo. 

Ik hoop u graag nog tegen te komen.  

Fijne dag! Groetjes Annebel 

SINTERKLAAS 

In de gangen wordt er druk gespeeld. De verklede pietjes en sinterklaasjes gaan helemaal op in hun 

verhaal. In de inpakkamer wordt ijverig ingepakt en ook het poppenhuis staat vol met vrolijke 

pietjes. Zelfs de zandtafel is gevuld met letterkoekjes. In de klassen worden ook de lessen aangepast 

in het thema van de Sint. Een heerlijke tijd.  We zijn dan ook heel blij dat Sinterklaas morgen, vrijdag 

(2 december) Het Mozaïek zal bezoeken. Het belooft een groot feest te worden. De groepen 1 t/m 5  

krijgen een bezoekje van de Sint in de klas, zodat hij wat persoonlijke aandacht heeft voor de 

kinderen. We zullen u via Parro de beelden laten zien. 

De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 helpen de pieten door zelf 

een mooie surprise in elkaar te zetten. Deze zijn woensdag 30 

november al meegenomen, zodat de overige groepen de mooie 

kunstwerken alvast konden bewonderen. De persoonlijke 

gedichten worden pas vrijdag tijdens het Sinterklaasfeest 

bekeken en gelezen. En zullen de kinderen door middel van 

aanwijzingen, die verborgen zitten in de surprises, op zoek gaan 

naar hun groepscadeau.  



 

 
 

KERST 
We willen u allen van harte uitnodigen om deel te 
nemen aan de lichtjestocht op donderdag 15 
december. De wandeling start vanuit de gymzaal van 
Het Mozaïek.  
De kinderen zullen eerst een klein optreden geven en 
daarna kunnen alle kinderen (vanuit de groepen 0 
t/m 8) hun zelfgemaakte lampion en wenskaart 
meenemen. Vervolgens loopt iedereen onder 
verantwoordelijkheid van de ouders de aangegeven 
route.  
Onderweg zal er van alles te beleven zijn voor de 
ouders en kinderen.  
We eindigen bij de kiosk, waar op feestelijke wijze het 
kerstlicht ontstoken zal worden. Daar kunnen we 
genieten van het gezellig samenzijn onder het genot 
van een drankje en een hapje.  
 
Natuurlijk vieren wij op school ook nog het kerstfeest 
in de groepen. Dit zal op donderdagochtend 22 
december plaatsvinden.  
 
Tot slot vieren wij Kerst niet alleen, maar willen we ons gelukwensen delen met heel Sluiskil. We 
doen dit door middel van een kerstkaart. Met behulp van de ouders uit de kerstwerkgroep maken de 
kinderen deze kaarten zelf.   
 

NASCHOOLSE ACTIVEITEN 

Onze wens is om voor de kinderen van Sluiskil een rijk en gevarieerd aanbod te verzorgen, 
bestaande uit activiteiten na schooltijd. We waren hier al voorzichtig mee begonnen in de vorm van 
Sport en Spel activiteiten en het samenspel in de Miertjes. 
Maar omdat er al zoveel moois georganiseerd wordt op het dorp, gaan we samen met Michelle 
Witte (wijkcoördinator vanuit de gemeente) en Peter van Antwerpen (jeugdopbouwwerker van Aan-
Z) met alle betrokken verenigingen in gesprek. Door in kaart te brengen wat er al gebeurd, weten we 
zeker dat we elkaar niet in het vaarwater zitten. Maar hopen we te zien waar we nog ruimte kunnen 
vinden voor extra activiteiten. Dinsdagavond 6 december zitten we samen met alle betrokken 
partijen vanuit Sluiskil. 
Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar de behoefte van de kinderen. Dus mochten jullie ideeën of 
suggesties hebben horen wij die natuurlijk graag.  
 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Vrijdag 2 december zal de voorleeswedstrijd op Het Mozaïek plaatsvinden. Tussendoor zullen de 

verschillende groepen een optreden voor elkaar verzorgen. Sarah-Marie, Lynn, Lars, Jesse, Florian en 

Shainly zijn de voorleeskampioenen die door de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn gekozen. We 

wensen ze alvast heel veel succes toe. De vakjury zal bestaan uit juf Elma vanuit de bibliotheek, 

meester Peter (Aan-Z) en juf Janet. 

 

 



 

 
 

BIBLIOTHEEK 

Ook over Sinterklaas zijn er leuke boeken om voor te lezen of zelf te lezen. 
Hieronder een aantal nieuwe boeken: 

De zoete zusjes vieren Sinterklaas / Hanneke de Zoete 
 
De Zoete Zusjes Saar (9) en Janna (6) hebben veel zin in het Sinterklaasfeest. Op 
school doen ze pietengym, thuis mogen ze hun schoen zetten, bakken ze 
pepernoten en maken ze verlanglijstjes. Tien korte (voorlees)verhalen met 
kleurenillustraties. Voorlezen  vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 
 
  

Klaas de kat en het raadsel van Sinterklaas / Barend Last 
       
Kater Klaas begrijpt niet waarom zijn vriendjes Mila en Max zo opgewonden zijn. 

Ze verkleden zich, zetten een schoen met wortel bij de schoorsteen en zingen 

liedjes over Klaas. Wat gebeurt er toch allemaal ’s nachts in huis? 

 

Sinterklaasliedjes / Mark Janssen 
 
Op de prachtige tekeningen van Mark Janssen zien we hoe zeven kinderen, 

verkleed als sinterklaasjes en pietjes, proberen bij de échte Sint te komen. Maar 

op elke prent gaat er iets mis… dus je mag raden hoe ze er op de laatste prent 

uitzien. 

 

Ik wens jullie een fijn Sinterklaasfeest en veel (voor)lees plezier!  
Juf Elma van de bieb 

 

SPELLING 
Afgelopen week zijn de rapportgesprekken geweest en heeft u natuurlijk ook gezien dat er 
een cijfer voor spelling ontbrak. In plaats daarvan kreeg u een lijstje met alle doelen die dit 
schooljaar van toepassing zijn voor u kind(eren). Hierin ziet u dat een heel aantal doelen al 
aan bod is geweest en dat er zaken ook al behaald zijn. De kinderen hebben deze 
categorieën dan onder de knie. Ook zijn er doelen nog 'in ontwikkeling'. Dit zijn doelen die 
in de klas al langs zijn geweest maar (nog) niet behaald zijn. Dat betekent dat deze in de 
loop van het jaar nog eens doorgenomen en ingeoefend zullen worden. Heeft u hierover 
nog vragen, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).  
Deze ontwikkeling hoort bij het traject van LAO (Leren Anders Organiseren), waarbij we 
kritisch kijken naar ons onderwijs. Aan de hand hiervan scherpen we instructies aan, maar 
zoeken we ook naar andere manieren van inoefenen. Doordat we dit voor kinderen heel 
inzichtelijk maken, vergroten we het eigenaarschap. Dit verhoogt de betrokkenheid van de 
kinderen en hiermee ook vaak de resultaten. We zullen u in de komende nieuwsbrieven op 
de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.  
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

GGD 



 

 
 

KWINK 

 

Deze maand leren we hoe we om 

kunnen gaan met onze fouten. 

Fouten maken we namelijk 

allemaal, maar het is wel heel 

belangrijk dat we weten hoe we 

van onze fouten kunnen leren.  

Door middel van de poster 

hiernaast kunt  thuis met uw kind 

het gesprek aangaan.  

We hopen dat dit tot mooie, 

waardevolle gesprekken zal 

leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
Jaarkalender 

2 december  sinterklaasviering 
22 december   kerstviering  
12 januari  ouder-kind spelletjesmiddag 
13 februari  definitief schooladvies + rapporten mee (8)  
16 februari  carnaval 
17 maart  Pannenkoekendag 
17 maart  rapporten mee (3 t/m 7) 
21 t/m 24 maart rapportgesprekken 
30 maart  theoretisch verkeersexamen (8) 
5 april   paasviering 
12 april   ouder-kind spelletjesmiddag 
21 april   Koningsspelen 
11 mei   schoolreis  
26 mei   Mini Roparun (8) 



 

 
 

5 t/m 8 juni  avond4daagse 
26 t/m 29 juni  facultatieve oudergesprekken 3 t/m 6 
   Ouder-kindgesprekken (1/2 en 7) 
7 juli   rapporten mee (3 t/m 7) 
12 juli   afscheidsavond groep 8 + rapporten mee 
13 juli    laatste schooldag 

Vakanties en vrije dagen 

• 23-12-‘22 t/m 6-1-’23 Kerstvakantie 

• 17-2 t/m 24-2-’23 Carnavalsvakantie 

• 6-04 t/m 10-04-‘23  Paasweekend 

• 24-04 t/m 05-05-‘23  Meivakantie 

• 18-05 en 19-05   Hemelvaart 

• 29-05 en 30-05-‘23  Pinksteren 

• 14-07 t/m 28-08-‘23  Zomervakantie 
 
 


