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Nieuwsbrief oktober ’22 
SCHOOLFOTOGRAAF 

Donderdag 13 oktober komt de schoolfotograaf op bezoek. Op deze dag zullen individuele foto’s en 
klassenfoto’s worden genomen.   
Dit jaar is er ook weer de mogelijkheid voor de kinderen om met een 
broer(tje)/zus(je) op de foto te gaan die niet bij ons op school zit(ten). Dit zal 
plaatsvinden na 14:00 uur in de gymzaal. 
De ouders die hier gebruik van willen maken kunnen zich 
inschrijven via Parro. Zij ontvangen na inschrijving een tijd waarop ze kunnen 
komen.  
De kinderen die enkel een broer(tje)/zus(je) op school hebben binnen de 
groepen 1 t/m 8, gaan onder schooltijd met elkaar op de foto. Leerlingen die 
een broertje of een zusje bij de peuterspeelzaal hebben gaan a.s. dinsdag al 
samen op de foto. Zo hopen we iedereen op zijn mooist in beeld te krijgen. 
 

TERUGBLIK OUDERAVOND BURGERSCHAP EN IDENTITEIT 

Afgelopen dinsdag hebben we in vier groepen ganzenbord gespeeld. Tijdens het spel kregen we 
allerlei vragen. Zo raakten we met elkaar in gesprek. Hierdoor ontstonden er o.a. hele mooie, open 
gesprekken over opvoeding, waarden en normen, levensbeschouwing en vieringen. De informatie 
wordt verwerkt in een verslag en zal met de ouders gedeeld worden. Mocht u er dan nog iets aan 
toe willen voegen, kan dat natuurlijk altijd. De informatie nemen wij mee bij het maken van ons 

nieuwe 4-jarige schoolplan. Niet alles zal daarin terug te vinden zijn, maar de 
informatie zet ons wel kritisch aan het denken en geeft ons inzichten in de 
denkwijze/wensen van de ouders. Het gaf ons een heel prettig gevoel om op deze 
manier met elkaar in gesprek te kunnen gaan. We hopen dat er nog veel van dit soort 
momenten zullen volgen. 

 

KINDERBOEKENWEEK GI-GA-GROEN 

 
Dinsdag 4 oktober openen wij de Kinderboekenweek op feestelijke wijze met alle groepen in de 

gymzaal. De kinderen mogen die dag zoveel mogelijk in het groen gekleed komen.  
Lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, daarom willen wij de kinderen 
enthousiasmeren om op zoek te gaan naar leuke boeken over de natuur en over dieren.  
Brenda de Haan van Natuur & Zo komt in de groepen voorlezen en ook ouders krijgen de kans om 
een mooi verhaal aan de kinderen voor te lezen.  
Tot slot doen de kinderen tijdens deze dagen mee aan de wedstrijd om "de Gouden Griffel”. Voor de 
kinderen van groep 1 en 2 is er een kleurwedstrijd, de groepen 3 t/m 5 mogen gaan tekenen en de 
groepen 6 t/m 8 krijgen een stelopdracht. De winnaars worden bekend gemaakt op het boekenbal, 
vrijdag 14 oktober. Ook u bent die dag van harte welkom om 13.30 uur in de gymzaal.  
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(I)KC ONTWIKKELING 
Momenteel is Het Mozaïek een Brede school. We zijn trots op het mooie gebouw en de 
samenwerking tussen de diverse partners binnen het gebouw. Toch investeren wij erin om de 
samenwerking nog verder te intensiveren. Een eenduidige visie, communicatie en een soepele 
doorgaande lijn. Zo maken wij het netwerk rondom het kind steeds groter en sterker. Wij werken er 
naar toe om een Kindcentrum te worden. Er is al een mooie samenwerking gaande tussen de 
peuters en de kleuters. Deze wordt steeds verder uitgewerkt. Maar ook in overige activiteiten weten 
alle partijen elkaar steeds vaker te vinden.  
 

CONTACT  
U kunt de leerkrachten tussen 8.00 uur en 16.30 uur bereiken via Parro. Uiteraard bent u ook altijd 
welkom om met ons persoonlijk in gesprek te gaan. Hier maken we graag een afspraak voor. Tussen 
14.00 en 14.30 uur hebben de leerkrachten een verplichte pauze. 
Wilt u de leerkracht liever mailen, dan kan dat natuurlijk ook. Let er alleen wel op dat u het juiste 
mailadres gebruikt. Sommige ouders gebruiken nog het ogperspecto-mailadres, maar deze gaat 
binnenkort uit de lucht. De huidige mailadressen bestaan uit voor- en achternaam @elevantio.nl 
  

COVID19 

Helaas is Corona nog steeds actief en moeten we rekening houden met oplopende besmettingen. In 
de klassen blijven we daarom goed ventileren. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen warm genoeg 
gekleed zijn? Daarnaast blijven we scherp op de hygiënemaatregelen.  We willen u dan ook vragen 
bij klachten te testen. Zelftesten zijn op school te verkrijgen. Mocht de leerling positief zijn, blijft het 
afhankelijk van de klachten 5 tot 10 dagen in quarantaine. Graag even melden op school wanneer 
uw kind positief getest is.  
Er ligt op school een draaiboek voor een 4-tal scenario’s. Op dit moment zitten we in fase 
donkergroen. We volgen hierin de richtlijnen van het kabinet. Mocht het nodig zijn, zullen we u tijdig 
op de hoogte brengen. Voorlopig hopen we erop dat we gewoon in fase donkergroen blijven zitten. 
 

ELEVANTIODAG, ALLE LEERLINGEN ZIJN VRIJ! 
Woensdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij! Ruim 650 medewerkers van de scholen van Elevantio 
gaan met elkaar op pad. Tijdens deze dag werken ze samen aan de 5 kernwaarden van Elevantio: 
Trots, Eigenheid, Samen Sterk, Verwondering en Verbondenheid. De informatie die deze dag 
oplevert, wordt meegenomen in de koers die we de komende 4 jaar gaan varen.  

 

JEUGDOPBOUWWERKER 
Mijn naam is Peter van Antwerpen, 33 jaar en werkzaam voor Aan-z. Ik maak deel 

uit van het team jeugdpreventie.  

Ik zet mij in voor de jeugd en wil ze graag kansen bieden. Ik zoek de samenwerking 

met lokale organisaties en ik zoek de verbinding met de school. Voor kinderen is 

een zinvolle vrijetijdsinvulling naast je schoolprestaties essentieel. Daarom willen 

we in Sluiskil een (naschools)aanbod neerzetten, wat aansluit bij de wensen van de 

kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: lekker buitenspelen, creatieve activiteiten, 

sportactiviteiten etc. Dit alles moet een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in Sluiskil.  

Indien u nog vragen heeft, kunt u mij per e-mail bereiken: p.vanantwerpen@aan-z.eu 

 

 

mailto:p.vanantwerpen@aan-z.eu
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BIJZONDERVERLOF EN VERZUIM 
Voor een kind is rust en regelmaat van groot belang. Ook het structureel naar school gaan en 
onderwijs volgen, hoort daarbij. De kinderen komen vaak al vanaf de peutergroep op school en 
zodra ze 4 jaar zijn starten ze in de kleuterklas. Vanaf dat moment draaien ze mee in het schoolritme 
en houden ze zich zoveel mogelijk aan de vakantieregeling zoals die in de leerplichtwet staat.   
Zodra de kinderen 5 jaar zijn geworden, zijn ze ook daadwerkelijk leerplichtig. De richtlijnen van RBL 
Zeeuws-Vlaanderen zijn op school ter inzage aanwezig.   
Gelukkig wordt er nauwelijks afgeweken van deze regeling. De kinderen komen met veel 
enthousiasme naar school. Maar om onduidelijkheden te voorkomen hieronder alle afspraken op 
een rij.  
Schoolverzuim is geoorloofd bij:   

• Ziekte van de leerling.  
• Een religieuze feestdag.  
• Jubilea in het gezin of de naaste familie.  
• Een huwelijk van naaste familieleden.  
• Een uitvaart van naaste familieleden.  
• Vakantie; alleen als ouders aantoonbaar op geen enkel ander moment in het jaar 2 

weken aaneengesloten op vakantie kunnen.   
Schoolverzuim is niet geoorloofd bij:  

• Een vakantie buitenom de vakantieperiode.   
• Sportevenementen buiten schoolverband.  
• Bezoek aan tentoonstellingen, pretparken of bungalowparken buiten 

schoolverband.  
• De wens om enkele dagen eerder op vakantie te gaan of later terug te komen. 

Ziekmeldingen voor schooltijd telefonisch naar school. Aanvragen om extra verlof dient u ruim op 
tijd schriftelijk in te dienen bij de directie van de school. Ook voor 4-jarige leerlingen dient het 
formulier te worden ingevuld, maar doordat zij nog niet leerplichtig zijn, zullen wij het verlof eerder 
toekennen.  
Het aanvraagformulier vindt u op de website en is ook los op school te verkrijgen. Bij het formulier 
kunnen door school ook extra documenten worden opgevraagd. (Denk aan een 
werkgeversverklaring, trouw- of rouwkaart)  
Ongeoorloofd verzuim moeten wij melden bij het RBL.   
 

WEERBAARHEIDSLESSEN 

Na de herfstvakantie starten voor groep 5 t/m 8 de weerbaarheidslessen. Deze lessen worden 
aangeboden vanuit de gemeente en zullen gegeven worden door Peter en Jeffrey van Aan-Z. De 
lessen vinden plaats op maandag tijdens de vaste gymlessen.  

‘Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij wel en niet wil, en wat hij wel en niet kan én kan 
daarnaar handelen, in een situatie of context die voor het betreffende kind als stressvol of 
bedreigend wordt ervaren’. 

Het trainen van kinderen in weerbaarheid is een specifieke vorm van preventie. Doel is het 
vergroten van de weerbaarheid van kinderen in situaties, waarin sprake is van grensoverschrijdend 
gedrag (waaronder pesten) en machtsmisbruik. Het programma bestaat uit een combinatie van 
fysieke, mentale en verbale basisvaardigheden waarbij kinderen leren zorgen voor hun eigen 
veiligheid. 
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CULTUURMENU 
Dinsdag 11 oktober gaan de kinderen van groep 3 en 4 met de bus naar Axel. In de Halle krijgen zij 
de voorstelling: Het Boompje te zien. Het Boompje is swingend, verrassend en grappig. Met 
excellente live muziek en zang door geweldige musici. De voorstelling sluit aan bij het thema Gi-Ga-
Groen van de Kinderboekenweek. 
 

GGD 
 

 

Allereerst heel veel dank voor alle ouders die hun bijdrage al hebben geleverd. De QR-code werkt 

heel snel en makkelijk, alleen zijn ouders er wel tegenaangelopen dat je daarmee de naam van je 

kind niet kunt invullen. Mocht u toch graag de naam van uw kind(eren) bekend maken als u betaald 

heeft, kunt u altijd een Parro-bericht sturen naar juf Janet (directrice) of via de mail 

janetverlinde@elevantio.nl.  

Bij de overige boekingen heb ik de namen er steeds bij zien staan. We hopen dat er nog vele 

bijdragen zullen volgen. Uiteraard is het ook helemaal prima als u in termijnen betaalt. Dit wel graag 

even melden, zodat ik de betaling beter kan plaatsen. 

Even voor de mensen bij wie de brief aan hun aandacht is ontsnapt: het bedrag van 47 euro mag 

overgemaakt worden op rekeningnummer: NL97 RABO 0323 9875 24 t.n.v. Het Mozaïek.  

OUDERBIJDRAGE 

mailto:janetverlinde@elevantio.nl
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OUDERAVOND 19 OKTOBER 
Woensdag 19 oktober nodigen we alle ouders uit voor onze evaluatie/informatieavond. Tijdens deze 

avond krijgt u de gelegenheid om de nieuwe combinatiegroepen met ons te evalueren. Daarnaast 

willen we u in de groepen van informatie voorzien door middel van korte presentaties. Deze 

presentaties geven we meerdere keren zodat u in verschillende groepen kunt gaan luisteren. De 

uitnodiging voor deze avond volgt 10 oktober.  

BELANGRIJKE DATA 
Jaarkalender 

4 oktober  start Kinderboekenweek 
19 oktober  ouderinformatieavond 1 t/m 8 
13 oktober   schoolfotograaf 
31 oktober  lootjes trekken (6 t/m 8) 
9 november  nationaal schoolontbijt  
25 november  rapporten mee (3 t/m 8) 
28 nov t/m 1 dec rapportgesprekken 
2 december  sinterklaas 
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 

• 5 oktober  Personeelsdag Elevantio 

• 24-10 t/m 28-10-‘22 Herfstvakantie 

• 14-11-‘22  Studiedag 

• 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 


