
 

 
 

Nieuwsbrief maart 2023 
VOORWOORD 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en overige betrokkenen, 
 
Na een heerlijke carnavalsvakantie zijn we weer begonnen aan de volgende periode. Voor u ligt dan 
ook de nieuwsbrief van maart. In deze nieuwsbrief willen we jullie onder andere meenemen in de 
plannen rondom de schoolreis. De moeite van het lezen waard dus!  
 

 REGELS OP HET SCHOOLPLEIN 
Allereerst willen we onze dank en complimenten uitspreken over het brengen en het halen van de 
kinderen. De verkeerssituatie is er echt enorm op verbeterd. We zien nauwelijks nog auto’s verkeerd 
geparkeerd. Het was zelfs de wijkagent opgevallen dat het zo goed verloopt en dat er geen auto’s 
meer in de straat stil staan of op de stoepen geparkeerd staan. 
Ook het ophalen op het plein, verloopt steeds soepeler. Wel hebben we een aantal regels op het 
plein. Zoals eerder vermeld, kunnen jullie het schoolplein opkomen, zodra de kinderen naar binnen 
zijn.  
Het is ons opgevallen dat we regelmatig honden op het plein zien. Deze zijn zowel op het plein als in 
de school niet toegestaan. We willen u dan ook vragen met uw hond buiten het hek te wachten.  
Daarnaast wordt er op het plein niet gerookt. Onze wens is een rookvrije school, dat houdt in dat er 
niet in het zicht van de kinderen gerookt mag worden. We hopen daar nu al een stap in te maken. 
Later zullen we onze regels hierin aanscherpen.  
 

SCHOOLREIS 
Met veel enthousiasme willen we jullie meenemen in alle ontwikkelingen rondom de schoolreis die 

zal plaatsvinden op maandag 8 mei 2023. 

De schoolreiswerkgroep bestaat uit 6 ouders en 4 medewerkers van Het Mozaïek. Zij zijn inmiddels 

twee keer samengekomen om de plannen rondom de schoolreis verder uit te werken.  

Om te komen tot de keuze van de bestemming hebben de leerlingen in de bovenbouwvergadering 

ideeën verzamelend en naar aanleiding van de oproep in een voorgaande nieuwsbrief zijn er enkele 

suggesties vanuit ouders gekomen. Met al die ideeën is de werkgroep gaan kijken naar de financiële 

mogelijkheden. 

Helaas zitten we nog met het gat van 40% niet betalende ouders. Misschien zit u daar ook tussen, 

maar wacht u eerst op de bestemming voor u wilt betalen of kwam het financieel gezien eerder nog 

niet uit? Daarom zal ik alle ouders/verzorgers die nog niet betaald hebben opnieuw een 

betaalverzoek sturen in de hoop dat daar nog een groot percentage van zal betalen. We hebben uw 

bijdrage namelijk hard nodig! 

Om het resterende tekort te dichten zullen we een kledingactie Bag2school inplannen en tot slot 

leggen we nog een deel uit de reservepot bij. We hopen deze eigenlijk alleen in geval van nood aan 

te moeten spreken. Zodat we ook de komende jaren de kinderen met een schoolreis kunnen 

verblijden.  

  
  

  



 

 
 

Bij de keuze van het programma maken we onderscheid tussen de onderbouw (1/2) en de midden-

bovenbouw. (3 t/m 8) Qua kosten zal het misschien iets verschillen, maar zoals we eerder hebben 

aangegeven ligt het budget dat we per leerling uitgeven tussen de €27,50 en de €35,00.  

De onderbouw gaat dit jaar met de bus naar Mini Mundi in Middelburg. Zij vertrekken rond 9.00 uur 

en zijn rond 16.00 uur weer terug. 

De overige groepen gaan dit jaar met de bus naar de Efteling. Zij zullen al om 8.00 uur vertrekken en 

we verwachten rond 17.30/18.00 uur terug te zijn. De exacte informatie volgt te zijner tijd. 

De kinderen zullen onder begeleiding van leerkrachten en/of ouders in groepjes het park bezoeken. 

Bij de samenstelling van de groepjes zullen we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en 

behoeften van het kind.  

Vragen en of opmerkingen zijn altijd welkom via janetverlinde@elevantio.nl of loop gerust even 

binnen. 

IKC ONTWIKKELING 
Dinsdag 14 februari hebben wij als team (opvang + onderwijs) samen gezeten om te brainstormen 
over de kernwaarden van ons kindcentrum Het Mozaïek. Waar staat we voor? Hoe kijken we naar 
onze kinderen en wat willen we onze kinderen bieden? 
Al gauw werd duidelijk dat we hierin duidelijk op één lijn zaten. Soms was het nog even zoeken naar 
de diepere betekenis van een woord, maar ook daarin vonden we elkaar snel. 
Met de volgende kernwaarden gaan wij de komende tijd verder onze visie herschrijven. Om 
vervolgens onze visie samen te vatten in één motto.  
Onze kernwaarden:   

• Veiligheid en geborgenheid; alleen vanuit gelijkwaardigheid en een veilige basis kan 
je spelen, leren, werken en ontwikkelen. Veiligheid creëren we door een eerlijke, 
respectvolle manier van omgang.   
• Samen; je hebt elkaar nodig, samen zijn we één geheel. We vullen elkaar aan. Samen 
in de breedste zin van het woord: alle partners binnen Het Mozaïek, kinderen, ouders, 
het dorp.   
• Kansengelijkheid; we zijn allemaal uniek en daarin dus ook verschillend. Iedereen 
leert en ontwikkelt zich op een andere manier en dat omarmen we.   
• Kwaliteit; Ieder kind, ouder en medewerker heeft zijn eigen kwaliteiten. Hier is 
ruimte voor. Daarnaast staan wij voor kwaliteit in ons leren, spelen en ontwikkelen.  
• Ontwikkeling en groei; ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen 
manier,  maar op kindcentrum Het Mozaïek dragen we er toe bij, dat ieder individu kan 
en zal blijven groeien.   

  

BAG2SCHOOL 

HEEFT U NOG OUDE, BRUIKBARE KLEDING/TEXTIEL LEVER DEZE DAN NU IN!! 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en kinderdagverblijven en keert per kilo een 
bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een 
mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons om geld bij 
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elkaar te krijgen voor de schoolreis.  In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel 
met het restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en 
hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon 
hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor 

het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing. 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op 
vrachtwagens geladen voor export. Alle kleding die wordt 
ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan 
importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika 
en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en 
de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de 
productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. 
Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een 
bedrijf. 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten 
voor onze actie door zakken te vullen met de oude nog 
bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn 
bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook 
lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een 

volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt 
u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

Breng uw zakken deze maand (maart) naar school en help ons om samen een fantastische 
inzameling neer te zetten! Bag2School zal de kleding inzamelen na woensdag  5 april. 

KAPOT STERK 
Peter van Antwerpen (aan-z) heeft in samenwerking met diverse partners een heel mooi 

lesprogramma in elkaar gestoken voor groep 8. Het programma Kapot Sterk is ontwikkeld door het 

RIEC en is erop gericht om de kinderen weerbaar te maken tegen groepsdruk en ‘fout’ geld. 

Woensdag 29 maart van 13.00 uur tot 14.00 uur is er een Kick-off voor de ouders van de groep 8 

leerlingen in de gymzaal. We hopen uiteraard op een grote opkomst. 

Het programma bestaat uit 5 lessen, tijdens deze 5 lessen zullen de kinderen met diverse 

gastsprekers in aanraking komen. De kinderen zullen worden uitgedaagd, geprikkeld en aangezet tot 

kritisch denken.  

De laatste bijeenkomst op woensdag 24 mei zal groep 8 er een dagje op uit trekken. We willen u 

vragen deze dag vrij te houden in de agenda van de kinderen.   

KIJK JE RIJK WEEK 
In de week van 13 t/m 17 maart zullen de medewerkers van Het Mozaïek een ochtendje bij elkaar 
gaan kijken. Op deze manier kunnen we van en met elkaar leren en dit helpt ons om de doorgaande 
lijn te waarborgen en te versterken. De leerkrachten zullen een ochtend door juf Sofie of juf Janet 
vervangen worden. Deze ochtend is hij/zij dan vrij geroosterd om ‘te gluren bij de buren’. Ook de 
kinderopvang zet zijn deuren open. We proberen het voor de kinderen zo rustig mogelijk te houden, 
zodat ze er weinig van merken. Uiteindelijk zullen zij de vruchten ervan plukken, doordat we tot een 
betere afstemming en samenwerking komen. 



 

 
 

 

PANNENKOEKENDAG 

Vrijdag 17 maart is het weer nationale pannenkoekendag. In het kader van 
burgerschap en verbinding, zullen kinderen vanuit de bovenbouw,  
pannenkoeken bakken voor de ouderen uit het Elisabethhofje.  
Natuurlijk worden alle kinderen ook getrakteerd op een heerlijke pannenkoek. Er 
zijn al een aantal moeders die met veel enthousiasme hebben aangeboden om 
deze stapels pannenkoeken voor de kinderen te bakken. Dat wordt smullen.  
 

BIBLIOTHEEK 
Maandagochtend 13 februari kwam groep 6/7 op de fiets(!) op bezoek in de nieuwe bibliotheek van 

Terneuzen. Eerst gingen ze op “biebexpeditie”. Via opdrachten verspreid over de jeugdafdeling 

moesten ze erachter komen wat de eindbestemming was van deze ontdekkkingsreis door de bieb.  

Dat was nog niet zo makkelijk maar uiteindelijk had één groepje het 

antwoord gevonden. Heel knap! 

Daarna hebben meester Kevin en juf Remona twee vormen van de 

boekenkring gedaan met de kinderen om zo nieuwe boeken te 

ontdekken en daarover te praten. Tot slot mochten de kinderen nog 

lekker even lezen in hun zelfgekozen boek. Het was een gezellige en 

leerzame ochtend! 

In maart zijn er 

nog een aantal 

leuke activiteiten 

voor kinderen in 

de bibliotheek 

van Terneuzen. Het zijn activiteiten die te maken 

hebben met kunstmatige intelligentie: rijmen 

met ozobots, een green screen activiteit en pret 

met botje bij. 

Alle activiteiten zijn gratis maar graag wel van te 

voren aanmelden: AI-Parade Zeeland 

(www.dezb.nl) 

Groet biebjuf Elma 

BELANGRIJKE DATA 
 
Jaarkalender 

9 maart  Cultuurmenu voor groep 7 en 8 
17 maart  Pannenkoekendag 
17 maart  rapporten mee (3 t/m 7) 
17 maart   cultuurmenu groep 5 en 6  
21 t/m 24 maart rapportgesprekken 
30 maart  theoretisch verkeersexamen (8) 
3 april   Cultuurmenu groep 3 en 4 
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5 april   paasviering 
12 april   ouder-kind spelletjesmiddag 
20 april   Route 8 (eindtoets groep 8) 
21 april   Koningsspelen 
8 mei   schoolreis  
15 mei   cultuurmenu groep 1 en 2 
26 mei   Mini Roparun (8) 
2 juni   Verkeersdag 
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 ’22-‘23 

• 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 27-08-‘23  Zomervakantie 
 
Vakanties en vrije dagen '23-'24 
 

• Zomervakantie  14-7-’23 t/m 27-8-‘23 

• Elevantiodag   11-10-'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 

De 2 studiedagen en 2 couleure locale dagen (extra vrije dagen) plannen we z.s.m. in.  

 
 


