
 

 
 

Nieuwsbrief februari 2023 
VOORWOORD 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en overige betrokkenen, 
 
Vandaag start alweer een nieuwe maand en daarmee is het tijd voor onze februari nieuwsbrief! 
Nieuws vanuit de kinderopvang, de bibliotheek en vanuit school. We wensen jullie veel leesplezier. 
Met vrolijke groet, 
Team Het Mozaïek 
 

 NIEUWS VANUIT DE KINDEROPVANG  
De oudste peuters van de peutergroep en de peuterspeelzaal 
gaan op dinsdag- en vrijdagmorgen samen met een pedagogisch 
medewerker op bezoek bij een kleuterklas. Op deze manier 
wennen de peuters aan de groepsruimte, de kinderen en de 
leerkrachten. De pedagogisch medewerkers helpen mee in de 
klas wat ervoor zorgt dat de peuters altijd een bekend gezicht 
zien. Voor de leerkracht is het niet altijd mogelijk om een kijkje 
te nemen bij de baby en/of peutergroepen. Hoe leuk was het 
dat bij de start van de voorleesdagen juf Susanne bij de 
babygroep een boek van Nijntje kwam voorlezen. 
Juf Ashley is bij de peutergroep langs geweest waar zij een boek 

van Kikker voorlas. 
Op de peuterspeelzaal kwam juf Nele lezen. Zij heeft een 
prentenboek voorgelezen waarbij de kinderen actief 
betrokken waren door flapjes open te maken en te 
ontdekken wat eronder verstopt zat. Juf Angela en juf Anne-
Marie hebben in groep 1/2 voorgelezen over Mol. Zij 
hadden de knuffel Mol mee en het grote prentenboek: 
“Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft”. De kinderen hebben veel plezier beleefd 
aan deze voorleesactiviteit wat stimulerend is voor hun 
taalontwikkeling. 
 

CARNAVAL 
Nog twee weekjes en dan is het Carnaval. Voordat 
we de vakantie ingaan, vieren we op de donderdag 
groot feest.  
’s Morgens kunnen de kinderen hun mooie 
verkleedkleren laten zien tijdens de modeshow. De 
peuters sluiten aan bij de onderbouw en de midden-
bovenbouw zal een spetterende modeshow lopen in 
de gymzaal.  
In de middag krijgen alle kinderen de kans om hun 
talenten op het podium te showen. Iedereen mag zich inschrijven op de grote talentenshow. 
Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, de kinderen bepalen zelf met wie ze het podium 
opgaan en welke act te laten zien. Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd en laten ons graag door de 
kinderen verrassen.  

  
  

  



 

 
 

IKC ONTWIKKELING 
Maandelijks nemen we u mee in de IKC-ontwikkelingen die er plaatsvinden op Het Mozaïek. Onze 
wens is om van een Brede school een Kindcentrum te worden; de plek waar de kinderen van Sluiskil 
( 0 t/m 13 jaar) zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen leren en spelen. Een plek waar een 
duidelijke doorgaande lijn is en een eenduidige communicatie, afgestemd op de behoefte van alle 
kinderen. Een plaats waar we het leven van de kinderen weer een beetje mooier kleuren! 
 
Zoals jullie in de nieuwsbrief van januari hebben kunnen lezen, gaan we 14 februari met het 
volledige team (kinderopvang en basisschool) aan de slag om onze missie en visie duidelijk neer te 
zetten. Hoe kijken we met elkaar naar de kinderen en wat willen wij dat ze op Het Mozaïek leren en 
kunnen ontdekken? 
 
Een IKC word je niet zomaar, dan moet je aan een aantal voorwaarden voordoen. Begin maart 
krijgen wij de kans om onze voornemens en ontwikkelingen aan beide organisaties te presenteren. 
(Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Onderwijsorganisatie Elevantio) Zij zullen dan met ons 
meekijken welke stappen wij nog moeten nemen om daadwerkelijk een Kindcentrum te worden.  
 
Wij hopen tegen het eind van dit schooljaar met alle ouders, kinderen en dorpsbewoners te mogen 
vieren dat we een officiële samenwerking hebben. In onze beleving zijn we al heel ver, maar we 
moeten de wettelijke procedures nog doorlopen.  
 

BIBLIOTHEEK 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen lees ik het prentenboek “Maximiliaan Modderman geeft een 
feestje” voor bij de peuters en de kleuters.  
Misschien leuk om het boek ook nog eens thuis voor te lezen! Het is te 
leen bij ons in de bibliotheek. 
Voorlezen is niet alleen een gezellig moment met uw kind maar ook goed 
voor de taalontwikkeling en woordenschat! 
 
De school doet ook ieder jaar mee met de Nationale Voorleeswedstrijd 
voor de bovenbouw en inmiddels is de winnaar bekend! Dat is Lars uit 
groep 7 en 9 februari mag hij het in één van de voorrondes opnemen 
tegen andere schoolwinnaars uit de gemeente Terneuzen.   
Altijd spannend maar ook gezellig om kinderen zo enthousiast te zien 
voorlezen!   

 
Groetjes biebjuf Elma 

OUDER-KIND SPELLETJESMIDDAG 

In Parro heeft u kunnen lezen dat we een heerlijke spelletjesmiddag hebben 

gehad. Woensdag 12 april doen we dit nog eens vrolijk over!  

Tot die tijd kunnen jullie spelletjes komen lenen in onze ‘spelotheek’. Iedere 

donderdagmiddag van 14.00 tot 14.30 uur is juf Remona beschikbaar.  

De spelletjes mogen drie weken thuisblijven, maar je mag ze natuurlijk ook 

eerder omwisselen. Er staan spelletjes voor kinderen vanaf 2 jaar.  

 



 

 
 

VAKANTIEROOSTER 2023-2024 
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend. De studiedagen en de couleur locale (4 

dagen in totaal) moeten we nog inplannen, maar de overige data willen we vast met jullie delen.  

Houd hier ook rekening mee als jullie op vakantie willen gaan. We krijgen nog geregeld een verzoek 

om buitenom de vakanties weg te mogen. En hoezeer we het jullie ook allemaal gunnen, daar 

mogen we geen toestemming voor geven. De kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. 

Uitzonderingen hierin kunnen gemaakt worden als de werkgever kan aantonen dat het gedurende 

het schooljaar niet mogelijk is om twee aaneengesloten weken op vakantie te gaan binnen de 

vakantieweken. En bij medische omstandigheden hebben wij een verklaring van de dokter nodig.   

• Zomervakantie  14-7-’23 t/m 28-8-‘23 

• Herfstvakantie  23-10-’23 t/m 27-10-‘23 

• Kerstvakantie  25-12-’23 t/m 5-1-‘24 

• Voorjaarsvakantie 12-2-’24 t/m 16-2-‘24 

• Pasen   23-3-’24 t/m 1-4-‘24 

• Meivakantie  22-4-’24 t/m 3-5-‘24 

• Hemelvaart  9-5-’24 t/m 10-5-‘24 

• Pinksteren  18-5-’24 t/m 20-5-‘24 

• Zomervakantie  5-7-’24 t/m 16-8-‘24 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 
De sport en spel activiteiten op de maandag worden met veel enthousiasme bezocht. Kinderen 
kunnen altijd aansluiten als ze hier zin in hebben. De mannen van Sportpunt zorgen er wekelijks voor 
dat er een uitdagende activiteit klaarstaat.  
De woensdagen zijn erg populair onder de jongere kinderen. Gemiddeld gaan er zo’n 30 kinderen 
naar De Miertjes om te spelen. Bij slecht weer wijken ze uit naar de gymzaal en gaat er een groepje 
naar De Miertjes om te knutselen. De vrijwilligers bij de Miertjes zorgen ervoor dat er wat te drinken 
klaar staat en houden alle kinderen zorgvuldig in de gaten. Meester Roy zorgt iedere week voor een 
leuk en uitdagend spel.  
Wij willen alle betrokkenen ontzettend bedanken voor hun inzet en de wijze waarop ze dit mogelijk 

maken! De kinderen genieten enorm.       
 

SCHOOLREIS 

Dinsdag 7 februari komen we met een aantal ouders samen om de 
schoolreis te organiseren. Aan de kinderen is tijdens de 
bovenbouwvergadering al gevraagd wat zij het liefste zouden willen en in 
de oudergroep zijn ouders uit alle groepen vertegenwoordigd. Mochten 
jullie ook nog leuke ideeën en/of suggesties hebben, kunt u deze voor de 
7e mailen naar janetverlinde@elevantio.nl  
Daarnaast missen wij van zo’n 40% nog steeds de bijdrage voor de 

schoolreis. Dus mocht u nog niet betaald hebben kunt u dat via onderstaande link alsnog doen. Wilt 
u liever in delen betalen, kan dat natuurlijk ook, neemt u dan gerust even contact op met Janet 
Verlinde (directeur). Hoe meer ouders betalen, hoe leuker wij de schoolreis kunnen maken. De 
schoolreis zal donderdag 11 mei plaatsvinden. Locatie wordt zo snel mogelijk aan jullie bekend 
gemaakt. 
Deze link is geldig tot 11 mei 2023. 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vmWmfDULRPKE6s-A9SdGfA  

 

mailto:janetverlinde@elevantio.nl
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vmWmfDULRPKE6s-A9SdGfA


 

 
 

BELANGRIJKE DATA 
Jaarkalender 

13 februari  definitief schooladvies + rapporten mee (8)  
13 t/m 16 februari oudergesprekken rondom de KIJK registratie (groep 1 en 2) 
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) 
16 juni   Kinderopvang gesloten! 
19 t/m 20 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-'23  Couleur locale (extra vrije dag) 

• 20-2 t/m 24-2-’23 Carnavalsvakantie 

• 6-04-'23  Studiedag 

• 7-4 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 
 
 


