Nieuwsbrief november ’22
VOORWOORD
Beste ouder(s)/verzorger(s) en overige betrokkenen,
Voor u ligt de nieuwsbrief van november, deze brief staat boordevol interessante informatie,
verzamelt vanuit de diverse partners. Snuffel door de brief heen, ontdek wat voor u relevant is en
mocht er iets zijn dat vragen oproept, neem dan contact op. Wij helpen u graag om alles helder en
duidelijk te krijgen.
Met vriendelijke groet,
team Het Mozaïek
janetverlinde@elevantio.nl

TERUGBLIK OUDERAVOND
Woensdag 19 oktober was er een ouderavond waarop de leerkrachten informatie deelden over wat
er in de groepen gebeurt. Hierop kregen wij positieve reacties en vele vragen werden beantwoord.
Daarnaast was er de gelegenheid om te evalueren op de periode tot aan de herfstvakantie. Het was
fijn om op deze manier met ouders in gesprek te gaan. Wij waarderen de openheid en de
aanwezigheid van velen. Een aantal van de punten die tijdens deze avond aan de orde kwamen, wil
ik hieronder in het kort toelichten.
Pauzes
Ouders geven aan dat ze de pauzes vaak te kort vinden, waardoor het
brood niet altijd opgegeten wordt. Ook stelden zij de kritische vraag
rondom het kijken naar films tijdens de lunchpauze. Tot slot gaven ze aan
dat er onduidelijkheid is rondom het ‘gezond eten’. Wat mag wel en wat
niet? En hoe kijken we naar het buitenspel? Een hoop vragen waar we
tijdens de studiedag van 14 november met het team over in gesprek zullen gaan. Alle afspraken
hierover, met motivatie, zullen wij borgen in een document. Dit document zullen wij ook met u
delen, zodat er geen onduidelijkheid meer over hoeft te zijn.
Combinatiegroepen
Naar aanleiding van enkele vragen met betrekking tot de leeftijdsverschillen in combinatiegroepen,
zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Daarnaast is de onduidelijkheid over de samenstelling van
groepjes door de leerkrachten weggenomen.
Ouderbijdrage
Er heerst bij de ouders grote teleurstelling dat niet alle ouders betalen voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Ze vragen zich af wat de reden is en vrezen voor de schoolreis. Ook vragen ze zich af
of er geen andere mogelijkheid is om geld binnen te halen. De wens voor een leuke schoolreis met
de bus is groot. Op verzoek wordt onderzocht of we een verkoopactie kunnen ondernemen.
Uiteraard hebben we er goede hoop op dat er nog vele betalingen binnen zullen komen. Op dit
moment heeft de helft van alle ouders betaald. We streven er nog steeds naar om de 80% te halen.
We willen de ouders die betaald hebben bedanken voor het vertrouwen, ondanks de twijfel hebben
ze er toch voor gekozen om hun bijdrage te leveren! Wij waarderen dit enorm en zullen er voor
zorgen dat dit geld goed bij de kinderen terecht komt. Natuurlijk hopen we dat dit een stimulans is
voor de ouders die nog twijfelden of waar het er simpelweg nog niet van gekomen was. Hieronder

vindt u een link waarmee u alsnog kunt betalen. Samen dragen we zorg voor een mooi
activiteitenprogramma voor de kinderen. Ook in delen betalen is natuurlijk geen enkel bezwaar,
zeker niet in deze dure maanden. Wanneer u alvast een klein bedrag overmaakt, weten wij dat we
op uw steun kunnen rekenen. Onze dank daarvoor.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_QX1zAclQwOfe3OmCa4QAg
Roken rond de school
Bij diverse ouders is het opgevallen dat er rond de school, in het zicht van de kinderen, wordt
gerookt. In het kader van Gezonde School stond dit al op de planning om aan te pakken. De wens is
om een rookvrije school te worden in het belang van alle kinderen. Op welk termijn is nog niet
duidelijk, maar er wordt aan gewerkt.
Parro
De aanwezige ouders ervaren Parro als heel positief. We hebben onderzocht waarom sommige
leerkrachten en/of IB-er nog niet beschikbaar waren. Inmiddels gaan we er vanuit dat dit nu in orde
is. Alle ouders kunnen de leerkrachten van hun kind benaderen, de IB-er en de directeur.

CORONA
Zoals u voor de vakantie heeft kunnen merken, ook bij ons op school, is Corona nog steeds actueel.
We zijn er nog niet vanaf. Daarom willen we u vragen alert te blijven op mogelijke klachten. Deze
week zullen we de kinderen allemaal twee zelftesten mee naar huis geven, zodat u deze indien nodig
ter beschikking heeft. Daarnaast kunt u, wanneer u dit wenst, een extra test ophalen bij de
directeur.
Mocht er een keer een positieve test tussen zitten, horen wij dit uiteraard graag.
U kunt dit melden bij juf Janet janetverlinde@elevantio.nl of juf Sofie sofiemartens@elevantio.nl
Ook de komende periode houden aan de actuele beslisboom.

Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)

IKC ONTWIKKELING
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn wij volop in ontwikkeling om van een
Brede school een Kindcentrum te worden. Deze ontwikkeling heeft dit schooljaar onze volledige
aandacht. Ook Elevantio, het bestuur waaronder Het Mozaïek valt, streeft ernaar om op zoveel
mogelijk plaatsen een Kindcentrum te realiseren. Hierbij is met name de samenwerking tussen
kinderopvang en school van groot belang.
Daarom komen wij donderdag 10 november met alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers
samen om elkaar nog beter te leren kennen en elkaar te vinden in elkaars expertise. In het belang
van kinderen en ouders werken wij intensief aan de doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar.

VERKEER
Tijd voor de fietsverlichtingscheck!
Herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak regenachtig
weer. Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder verlichting
en reflectie pas op het allerlaatste moment zichtbaar zijn voor andere
weggebruikers. U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw
kind op pad gaat met een fiets met goed werkende verlichting en
reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op
tassen en kleding.
➢ Geef zelf het goede voorbeeld, uw kind doet u na! Zorg dus dat ook
uw eigen fiets helemaal in orde is.

STAGIAIRES IN DE SCHOOL
Hoi! Ik ben Isabella.
Dit schooljaar loop ik stage op Het Mozaïek. Ik zit in het derde jaar van de opleiding
PABO, ik word dus leerkracht op de basisschool. Op maandag en dinsdag ben ik op
Het Mozaïek te vinden in groep 1/2 b. Woensdag, donderdag en vrijdag volg ik
mijn lessen aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.
Ik woon in Hoek samen met mijn moeder, broertje, onze hond en twee katten. Op
zaterdag werk ik op de weekmarkt in Axel, bij het noten- en zuidvruchtenkraam De
Notedop. Ook werk ik bij Vremdieke, de ouderenzorg in Hoek.
Ik volg daarnaast de opleiding Vakspecialist Muziek. Daarom kom ik in alle klassen
een aantal muzieklessen geven. Waar het kan zal ik mijn favoriete instrument inzetten tijdens de les;
de ukelele! Naast muziek, ligt mijn passie ook bij lezen. Ik lees alles; van een kinderboek vol humor
tot een thriller voor volwassenen.
Ik kijk uit naar het schooljaar bij jullie op school!
Isabella Moorthamer
__________________________________________________________________________________
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,
Ik zal mijzelf even kort voorstellen. Ik ben Anouk de Putter, 18 jaar en ik kom uit
Sas van Gent. Na de zomer ben ik begonnen aan mijn tweede jaar PABO op de
HZ in Vlissingen. Dit schooljaar zal ik stagelopen op het Mozaïek. Op het
moment sta ik in groep 8 en vanaf februari zal ik naar de kleuters gaan.
Ter afsluiting nog een klein stukje over mijzelf. In mijn vrije tijd ben ik vaak
tussen de paarden of buiten te vinden, kijk ik graag sport en ben ik actief als
vrijwilliger voor SasActief. Deze vrijwilligersorganisatie organiseert activiteiten
voor de kinderen in Sas van Gent. Een mooie aanvulling naast mijn opleiding.
Ook heb ik in het weekend en in de vakanties een bijbaantje.
Ik kijk er erg naar uit om hier meer ervaring op te gaan doen met het onderwijs en nieuwe dingen te
leren.
Groetjes, Anouk
__________________________________________________________________________________
Naast juf Isabella en juf Anouk hebben we in groep 3 juf Annabel en in groep 4/5 juf Anne. Zij zullen
zich in de volgende nieuwsbrief verder voorstellen.

SINTERKLAAS
Op zondag 20 november komt de Sint met zijn Pieten aan in Sluiskil. De Goedheiligman heeft laten
weten ongeveer tien Pieten mee te zullen nemen.
De Sint zal omstreeks 14 uur met de dorpspont aankomen.Hij zal worden verwelkomd door Jaak
Martens namens het organisatiecomité en door wethouder Frank van Hulle
namens het gemeentebestuur van Terneuzen.
Vanaf de dorpspont zal de Sint naar welzijnscentrum ’t Meulengat vertrekken.
Daar zal hij door Muziekvereniging Sluiskil en de Volharding uit Zaamslag
muzikaal worden verwelkomd. Op het podium zal Sinterklaas o.a. worden
toegesproken door Debby de Guchteneire, voorzitter van
ondernemersvereniging SSS’87. Samen met liedjespiet Jacco zal Sinterklaas de
kinderen daarna een geweldige middag bezorgen.

Vrijdag 2 december zal de Sint op Het Mozaïek langskomen. De kinderen van groep 6, 7 en 8 helpen
de Sint en zijn Pieten door het maken van een surprise voor een medeleerling. Hiervoor trekken zij
binnenkort lootjes. In de surprise zullen zij een aanwijzing verstoppen, die uiteindelijk leidt naar het
groepscadeau.

KERST
Donderdag 15 december zouden wij graag met alle kinderen en hun gezinnen deel willen nemen aan
de lichtjestocht. Deze start om 18.15 uur in de gymzaal van Het Mozaïek. Na een gezamenlijk
optreden van de kinderen vanuit de groepen 0 t/m 8 krijgen ze hun zelfgemaakte lampion en hun
wenskaart mee. 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. De
officiële uitnodiging volgt binnenkort.

NASCHOOLSE ACTIVEITEN
De laatste weken zijn veel kinderen actief geweest bij de naschoolse activiteiten. Op de
maandagmiddag (van 14.00 uur tot 15.30 uur) kunnen de kinderen uit groep 5 t/m 8 deelnemen aan
de Sport en Spel activiteiten. En op de woensdag hebben alle kinderen vanuit de onderbouw de
gelegenheid om te gaan spelen bij de Miertjes. De activiteiten worden georganiseerd vanuit Aan-Z,
Sportpunt en Het Mozaïek. Het enthousiasme van de kinderen tijdens deze activiteiten doet ons
goed en stimuleert om verder op onderzoek uit te gaan.
Zo zijn we ook aan het kijken of er animo is voor een vaste schaakmiddag. Overige ideeën of wensen
voor naschools aanbod zijn altijd welkom. We zoeken naar mogelijkheden en kansen waarop de
kinderen ook na schooltijd hun eigen talenten kunnen ontdekken.

LOGOPEDIE
LEKKER GEK Liedjes voor kinderen, met tips van de logopedist voor de stem. Zingen is ontspannend
en leuk, zeker als je zingt met kinderen!
Zo kwam Adri-Anne Biesheuvel, logopedist uit Hoek, in samenwerking met Jordi Overbeeke,
muziektherapeut, op het idee om een boekje uit te geven voorzien van aanwijzingen om gezond
stemgebruik bij kinderen te stimuleren. Via You Tube zijn de liedjes ook te beluisteren.
Ik vind ze erg leuk, er zit humor in. Ze zijn duidelijk te verstaan als je de liedjes beluistert en je ziet
mooie tekeningen erbij van Mjan van der Heijden.
Het liedje “wolken blazen” is heel geschikt om met
peuters en kleuters te zingen in de herfst. Om te praten
en te zingen heb je lucht nodig. Gelukkig gaat ademen
meestal vanzelf. Een ontspannen lage adembeweging
heeft de voorkeur. Laat de kinderen voluit blazen, met
bolle wangen. Doe het voor en doe het samen. Zoek
het lied maar eens op.
Een mooie herfst gewenst! Cobi Sijbinga, logopedist

BIBLIOTHEEK
Tijdens de Kinderboekenweek heb ik bij de kleuters en groep 3 voorgelezen uit het prentenboek
“Egalus” van Marije Tolman. De kinderen maakten kennis met egel Egalus. Hij houdt
van het geruis van de wind tussen zijn stekels. En van de warme zon op zijn zwarte
neus. Kalm prikt hij iedere dag het bos schoon. Maar de andere dieren hebben het
daar allemaal veel te druk voor. Tot op een dag alles anders wordt. Een prachtig
verhaal over zorg dragen voor de natuur.
Het verhaal wordt woensdagmiddag 2 november ook voorgelezen in de bibliotheek
van Terneuzen om 15:00 uur tijdens de Zeeuwse Klimaatweek. Na afloop kan je ook
nog knutselen!
Voorlezen en knutselen tijdens de Klimaatweek | woensdag 2 november 2022 | Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen (op-shop.nl)
Groep 4/5 kwam gezellig naar de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek! In groepjes hebben ze
een parcours met opdrachten afgelegd die allemaal te maken hadden met het thema “Gi-ga-groen”.
In de bibliotheek hebben we heel veel prachtige boeken over de natuur en allemaal gratis te leen!
De openingstijden van bibliotheek Sluiskil zijn:
Maandag 18:30-19:30 uur
Dinsdag en donderdag 14:00-16:00 uur
Met je bibliotheekpasje kan je overigens in alle bibliotheken van Zeeland boeken lenen.
Biebjuf Elma

OPENING SPORTPARK
We zijn ontzettend trots
op het nieuwe
sportpark! Samen met
de Gemeente hebben
de kinderen uit de
bovenbouw plannen
ontwikkelt waar dit uit
voort is gekomen.
De opening belooft een
groot feest te worden.
De bovenbouw krijgt
onder schooltijd al een
clinic op de
Pumptrackbaan en ook
in de middag is er van
alles te doen voor jong
en oud.
We nodigen u dan ook van harte uit om na schooltijd direct met ons mee te gaan naar het Sportpark. Wij
kijken er naar uit!

KWINK
Zowel op school als bij de kinderopvang wordt Kwink
ingezet voor Sociaal Emotioneel Leren.
De Koelkastposter hiernaast helpt u, als ouder,
om met de kinderen in gesprek te gaan.
Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in
een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort
samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het
op school over gehad heeft en kunt u hen daar ook
naar vragen.
U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’
op de poster, met daaronder de emotie die bij de
uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de
mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw
emoties te praten.
Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie
stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren meer is dan alleen
praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten
op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen.
Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.

BELANGRIJKE DATA
Jaarkalender
9 november
11 november
25 november
28 nov t/m 1 dec
2 december
22 december
12 januari
13 februari
16 februari
17 maart
17 maart
21 t/m 24 maart
30 maart
5 april
12 april
21 april
11 mei
26 mei
5 t/m 8 juni
26 t/m 29 juni

nationaal schoolontbijt
Opening Sportpark
rapporten mee (3 t/m 8)
rapportgesprekken
sinterklaas
kerstviering
ouder-kind spelletjesmiddag
definitief schooladvies + rapporten mee (8)
carnaval
Pannenkoekendag
rapporten mee (3 t/m 7)
rapportgesprekken
theoretisch verkeersexamen (8)
paasviering
ouder-kind spelletjesmiddag
Koningsspelen
schoolreis
Mini Roparun (8)
avond4daagse
facultatieve oudergesprekken 3 t/m 6
Ouder-kindgesprekken (1/2 en 7)

7 juli
12 juli
13 juli
Vakanties en vrije dagen
• 14-11-‘22
• 23-12-‘22 t/m 6-1-’23
• 17-2 t/m 24-2-’23
• 6-04 t/m 10-04-‘23
• 24-04 t/m 05-05-‘23
• 18-05 en 19-05
• 29-05 en 30-05-‘23
• 14-07 t/m 28-08-‘23

rapporten mee (3 t/m 7)
afscheidsavond groep 8 + rapporten mee
laatste schooldag
Studiedag
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

