
 

 
 

Nieuwsbrief januari 2023 
VOORWOORD 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en overige betrokkenen, 
 
Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2023. We hopen dat jullie allen in goede gezondheid 
genoten hebben van een paar heerlijke dagen met elkaar.  
 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Veel leesplezier. 
 

PERSONELE INZET 
Helaas gaat er een hardnekkig virus rond wat ook het personeel van Het Mozaïek te pakken heeft 
gekregen. Voor de vakantie hadden we er al mee te maken, maar het laat ons nog niet los. Juf Sacha 
wil het wel weer gaan proberen, maar draait nog zeker niet op volle kracht. Juf Bonny en juf Suzanne 
zullen helaas nog wel even thuis moeten blijven om goed aan te sterken. De afwezigheid van diverse 
leerkrachten zorgt voor personele verschuivingen. We vragen u hierbij om begrip, we doen ons 
uiterste best om de groepen zo goed mogelijk draaiende te houden. 
 
Wij zijn blij dat juf Dominique haar uren op Het Mozaïek steeds meer gaat uitbreiden. Voor nu 
betekent dat dat zij de komende tijd de maandagochtend groep 1/2B van juf Sofie zal overnemen. 
Dit geeft juf Sofie wat meer tijd voor haar IB-taken.  
De donderdagen zal juf Dominique alleen met groep 4 aan de slag gaan. Juf Bonny kan zich dan 
volledig op groep 5 richten.  
 

OUDERTEVREDENHEIDSVRAGENLIJST 
Via de mail en via Parro heeft u een link gekregen om de oudertevredenheidsmeting in te vullen.  
Wij zijn erg blij met de reacties die we hebben gekregen. Het levert ons waardevolle informatie op.  
Bij een opkomst van 35% is de uitslag betrouwbaar te noemen en daar zaten wij gelukkig net boven. 
Over het algemeen genomen scoren we een mooie voldoende, maar er is zeker nog ruimte voor 
verbetering!  
 
De algemene indruk van de school is goed, alleen viel het ons op dat ouders wel aangeven dat de 
school er niet aantrekkelijk uitziet. Hier zouden we graag meer over willen weten, zodat we daarmee 
aan de slag kunnen. 
Opvallend was ook dat de school niet zo positief bekend staat en dat de manier waarop ouders over 
de school praten negatief kan worden benoemd. Wij werken er hard aan om dit om te buigen en 
hopen van harte op uw medewerking. Klachten mogen altijd benoemd worden, maar liefst wel op 
de juiste plaats. Alleen dan kunnen we er ook wat aan doen.  Wij denken graag met u mee. Gelukkig 
scoorden we voor openstaan voor feedback wel goed, dus ik nodig u dan ook graag uit voor een 
gesprek, zodat we weten wat er speelt. 
Uitspreken van wederzijdse verwachtingen kan ons helpen om elkaar beter te begrijpen. Uiteindelijk 
willen we allemaal het beste voor uw kind. En natuurlijk dat we met z'n allen trots kunnen zijn op 
Het Mozaïek. Uw kind komt een groot deel van zijn jeugd naar de basisschool, het is dus belangrijk 
dat we daar een plek creëren waar u met uw kind zich thuis voelt en waar het gelukkig is.  
 
In de vragenlijst werd ook aangegeven dat we meer aandacht mogen hebben voor (pest)incidenten, 
aandacht voor waarden en normen en de onderlinge omgang tussen leerlingen. Hier doen we 
uiteraard ons uiterste best voor, maar het is goed dat u ons hierin scherp houdt.  

  
  

  



 

 
 

 
Ik ben bijzonder trots op het team, dat uit de vragenlijst erg goed naar voren kwam. De aandacht 
voor het kind, het didactisch handelen en de begeleiding scoorde ruim voldoende.  
 
Wel moeten we scherp blijven in tijdige en goede communicatie over de voorgang van de leerlingen. 
Diverse ouders geven aan dat hier behoefte aan is.   
 
Tot slot kunnen we nog investeren in de ouderbetrokkenheid, het schoolklimaat en ook het gezonde 
schoolbeleid riep heel wat reacties op.  
 
Uiteraard kunnen we hier niet op alles ingaan, maar uit de enquête is wel op te maken dat we op de 
goede weg zijn. Er zit verbetering in en we zijn groeiende. De informatie uit de enquête helpt ons bij 
het schrijven van ons strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar. Wij willen u dan ook 
nogmaals danken voor de openheid, de complimenten en ook de kritische blik. 
 

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 

• Onderbouwvergaderingen kinderopvang en school 

• Peuter-kleuterverbinding 

• Blotevoetenpad, sensomotorische ontwikkeling 

• Gezamenlijke ouderbijeenkomsten 

• Communicatie 

• Huiswerkklas 

• Afstemming BSO en school 

• Naschools aanbod 
 

Waarom willen wij het bordje Kindcentrum nu eigenlijk aan 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 graag een éénduidige communicatie, waarbij alle betrokken partijen, ieder 
vanuit zijn eigen expertise, samen de verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van het 
kind.  
 

LEERLINGRAAD 

 Sluiskil heeft een leerlingenraad die bestaat uit 5 personen. 
Wij zijn : Laura, Layla, Lynn, Joshua en Sarah-Marie. 
We zijn sinds 2021 uitgekozen tot de leerlingenraad tijdens de 
verkiezingen, we hebben 1 keer in de maand een vergadering 
waarin we het hebben over dingen die we willen veranderen op 
onze school of in Sluiskil. We voeren ook taken uit die we 
binnenkrijgen vanuit de bovenbouw vergaderingen of onze 
leerkrachten.  



 

 
 

We hebben de afgelopen weken taken voltooid zoals: Een brief voorlezen voor het sportpark, toen 
het werd geopend. Op school een kiss en ride invoeren. 
De leerlingenraad heeft zelf een logo mogen ontwerpen, deze heeft Juf Remona voor ons gemaakt.  
We mochten ook dingen verzinnen die we anders wilden aan het schoolplein, zoals meer groen op 
het schoolplein erbij, maar het gaat nog even duren voordat we hier iets van gaan zien.  
 

OUDER-KIND SPELLETJESMIDDAG 

A.s. donderdagmiddag 12 januari, nodigen wij jullie van harte uit om samen met de kinderen op 

school gezlschapsspelletjes te komen spelen. We hebben spelletjes klaarliggen die geschikt zijn voor 

kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. De middag start om 14.15 uur. In de gymzaal zullen we 

gezamenlijk starten met een kleine uitleg over het belang van het spelen van spelletjes met 

betrekking tot de taalontwikkeling. Daarnaast willen een aantal leerlingen ook uitleggen wat het 

doet met je executieve functies. Daar weten de kinderen namelijk alles van.  

Na deze korte inleiding willen we vooral gewoon een gezellige middag tegemoet gaan. En voor wie 

helemaal enthousiast wordt van het gezelschapsspel, het kan daarna ook worden uitgeleend. Wel 

even netjes alle gegevens noteren. Meer informatie hierover volgt.  

De officiële uitnodiging krijgen jullie zo snel mogelijk. Wel willen we jullie vragen je op te geven via 

Parro, zodat we weten hoeveel ouders en kinderen we kunnen verwachten. Dit in verband met de 

voorbereidingen.  

In april staat er nog een keer een spelletjesmiddag op de planning. 

HOOFDLUISCONTROLE 
We starten weer met de luizenpluis. Iedere dinsdag na de vakantie komen er vier moeders bij ons op 

Het Mozaïek om de kinderen te controleren op hoofdluis. A.s. dinsdag, 10 januari, zullen zij hiermee 

starten.  Op deze manier kunnen we er vroeg bij zijn om verdere verspreiding te voorkomen. Mocht 

er iets geconstateerd worden zal dit gecommuniceerd worden via Parro. Geen bericht is goed 

bericht. Uiteraard zal alles met de nodige zorgvuldigheid en discretie gebeuren.   

OUDER-KINDGROEP Iedereen Telt Mee 
Binnenkort start er op de woensdagochtend een ouder-kindgroep. De groep richt zich, gedurende 10 
weken, aan de hand van diverse thema’s, op de taalontwikkeling. Zo ontdekken ouders en kinderen 
samen hoe ze dit optimaal tot ontwikkeling kunnen laten komen. Anja van Gilst zal de 
bijeenkomsten begeleiden. Een aantal gezinnen wordt hiervoor uitgenodigd. We zullen starten met 
een klein groepje, maar het programma zal later nog herhaald worden met nieuwe gezinnen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat het een hele fijne vorm van ontmoeten is. De bijeenkomsten vinden plaats op 
school, zodat de kinderen een deel kunnen aansluiten en wanneer de kinderen terug naar de klas 
gaan is er voor de ouders de gelegenheid om onderling gezellig met elkaar in gesprek te gaan.  
 

NASCHOOLSE ACTIVEITEN 

Dinsdag 6 december hebben we met alle betrokken verenigingen en belanghebbende samengezeten 
om het naschoolse aanbod zo goed mogelijk in kaart te brengen en af te stemmen. Achter de 
schermen wordt er nog druk gekeken naar wat we de kinderen, naast alle lopende activiteiten, nog 
meer kunnen aanbieden. We zullen jullie wekelijks een overzicht blijven sturen.  
Ik hoop dat de kinderen ook in de kerstvakantie van alle leuke activiteiten hebben genoten. 
 
 



 

 
 

EVALUATIE PARKEERBELEID 

Even een terugblik op de laatste weken van het oude jaar. We willen jullie nogmaals bedanken voor 
jullie medewerking! We zien veel meer kinderen die te voet of op de fiets komen en het grootste 
deel van de kinderen die met de auto gebracht worden, komen keurig langs de kiss and ride strook. 
Veel leerkrachten parkeren hun auto nu op het Lelyplein zodat er ook voor de school meer  
parkeerruimte is ontstaan. Hierdoor is stilstaan in de Baljuwlaan echt niet meer nodig. En ontstaan 
er veel minder gevaarlijke situaties. Ook in de Spoorstraat is het een stuk rustiger en veiliger 
geworden. Maar we zijn er nog niet. De kiss and ride betekent kort parkeren en let u alstublieft op 
bij het achteruit rijden vanuit de parkeervakken.  
 
Bij het ophalen gaat het nu, naar ons idee, een stuk beter nu ouders/verzorgers op het plein kunnen 
wachten. Dan is het niet meer zo druk achter het hek of op straat en vertrekt iedereen ook wat meer 
verdeeld. We hopen dat het steeds soepeler gaat lopen en dat iedereen volhoudt.  
 
Daarnaast zullen wij nog met de gemeente in gesprek gaan om te kijken wat zij nog kunnen 
betekenen in de parkeerruimte.  
 

BELANGRIJKE DATA 
Jaarkalender 

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-'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 
 


