Nieuwsbrief september ’22
MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Zoals we al eerder vermeld hebben, stappen we af
van de wekelijkse nieuwsflits, maar zullen maandelijks met een nieuwsbrief komen.
In deze brief willen we u meenemen met de laatste ontwikkelingen, activiteiten en zullen we zoveel
mogelijk samenwerken met alle betrokkenen binnen Het Mozaïek.
Zo zult u geregeld iets terugvinden vanuit de kinderopvang, de bibliotheek, de GGD en ook de
fysiotherapeut en de logopedist zullen zo nu en dan een stukje schrijven.
Natuurlijk mogen de kinderen hierbij niet ontbreken, daarom krijgen ook zij de ruimte om hun
bijdrage te leveren.
En tot slot is er natuurlijk ook altijd plaats voor gastschrijvers. Activiteiten in het dorp of
ontwikkelingen waarbij de kinderen betrokken worden, zullen ook hierin vermeld worden.
De nieuwsbrief is in ontwikkeling, dus geef ook gerust uw wensen en behoeften aan. Wij waarderen
het erg als er wordt meegedacht.
Uiteraard zullen we naast deze nieuwsbrief de meest actuele zaken via Parro blijven communiceren.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijn en succesvol schooljaar. Dat de kinderen met plezier naar
school mogen komen en dat de deur voor u allen open staat.
Voelt u zich vooral welkom!
Met vriendelijke groet, namens het team van Het Mozaïek,
Janet Verlinde (directeur)

OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN
Afgelopen maandag heeft u via Parro een uitnodiging ontvangen voor de omgekeerde
oudergesprekken. De samenwerking met u als ouder/verzorger vinden wij erg belangrijk. We
hebben elkaar hard nodig om de ontwikkeling van uw kind optimaal te laten verlopen. De
gesprekken zullen in de week van 19 september plaatsvinden.

GOUDEN WEKEN
De zomervakantie ligt alweer even achter ons. Enthousiaste kindergezichten vullen de school en het
voelt alweer helemaal vertrouwd.
Er zijn dit schooljaar ook een aantal nieuwe leerlingen gestart. Zo hebben we aantal 4-jarige mogen
verwelkomen, maar ook een drietal leerlingen in groep 4/5. We hopen dat ze zich snel bij ons thuis
zullen voelen.
De eerste weken van het schooljaar noemen ze de gouden weken. Hierin staat de
groepsontwikkeling centraal. Ook een bestaande groep moet zich na de vakantie altijd weer
opnieuw vormen. Rollen worden verdeeld en iedereen krijgt zijn of haar plekje binnen de groep.
Daarnaast worden de regels en afspraken zorgvuldig met elkaar besproken. De leerkrachten zetten
dagelijks activiteiten in om de groepsvorming te bevorderen.

REKENEN
Bij iedere start van het nieuwe blok ontvangen ouders van de leerkracht een ouderbrief over de
leerstof. Hiermee krijgen ze inzage in de didactiek. Ook afgelopen week heeft u zo’n brief mogen
ontvangen. Het team kan zich voorstellen dat deze informatie ook wel eens vragen oproept.
De manier van aanleren is in de loop der jaren veranderd en daardoor kan het voorkomen dat
ouders en kinderen elkaar niet begrijpen. Ouders zijn dan ook altijd welkom om hierover met de
leerkracht in gesprek te gaan.
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Om het rekenonderwijs te verbeteren zet het team van Het Mozaïek dit schooljaar de expertise van
juf Sacha in. Zij heeft zich gespecialiseerd in het rekenonderwijs. Mocht u vragen hebben omtrent
ons rekenonderwijs kunt u ook altijd bij haar of bij juf Sofie, onze intern begeleidster, terecht.

LEREN ANDERS ORGANISEREN
Spelling
Onder begeleiding van Sanne Wensink is het team zich aan het professionaliseren op het gebied van
Leren Anders Organiseren. We leren kritisch te kijken naar wat we doen en waarom? Ook onze
manier van toetsen is dit schooljaar onderwerp van gesprek.
Waar in het verleden altijd aan de hand van de methode werd gewerkt en de kinderen met cijfers
werden beoordeeld, wordt er nu naar een manier gezocht waarop we de kinderen beter in hun
eigen ontwikkeling kunnen volgen. Zo wordt het onderwijs nog zorgvuldiger afgestemd op de
leerbehoefte van de individuele leerlingen. Hiermee sluiten de lessen beter aan op de
onderwijsbehoeften. Omdat we dit stapsgewijs willen invoeren, starten we dit schooljaar bij spelling.
Succescriteria
Aan de hand van succescriteria kunnen zowel de leerkrachten als de leerlingen kijken waar ze staan
en welke stappen ze moeten nemen om tot het einddoel te komen.
Niet iedereen zal meteen alle criteria bereiken, maar door de bewustwording weten de kinderen
waar ze aan kunnen werken en zullen ze eerder hun doel bereiken.
Het is belangrijk om te ontdekken waar je goed in bent en waar de kinderen zichzelf nog in kunnen
ontwikkelen.
Ook naar de ouders zal er steeds vaker over de leerdoelen worden gecommuniceerd in plaats van
over cijfers.
Werkvormen
Doordat we de methode steeds meer loslaten, ontstaat er ruimte om de lessen anders vorm te
geven. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen de stof beter tot zich nemen als ze er actief mee aan
de slag gaan. Daarom maken we veel gebruik van bewegend leren activiteiten en zetten we in op
coöperatieve werkvormen, waarbij de kinderen veel samen werken. Hierbij moeten de leerlingen
allemaal hun bijdrage leveren. Op deze manier doen we een beroep op de executieve functies van
de kinderen.

HERDENKING BEVRIJDING VAN SLUISKIL
Donderdag 8 september had groep 8 een gastles van Loek van Hecke en Boudewijn de Waal. Hierbij
kregen zij een kijkje in de geschiedenis van Sluiskil in de tijden van de tweede wereldoorlog.
Na deze gastles is de groep verder aan de slag gegaan met dit onderwerp.
A.s. zaterdag, 17 september, zullen de kinderen hun bijdrage leveren aan de
herdenkingsbijeenkomst. Wij willen u allen van harte voor uitnodigen om dit met ons mee te vieren.
De kinderen zullen een krans leggen bij het monument en hun zelfgeschreven gedicht voordragen.
Daarnaast mogen de bovenbouwleerlingen meerijden met de legerwagens om de bevrijdingstocht
te vieren. Het programma start om 10.00 uur bij ‘t Meulengat.

OUDERHULP
Ook dit schooljaar staan er weer veel activiteiten op het programma. Om deze activiteiten goed te
laten verlopen, willen we een beroep doen op uw hulp. Begin oktober kunt u zich inschrijven voor de
werkgroepen die helpen bij het organiseren van activiteiten. Of u kunt incidenteel hulp bieden
wanneer de activiteit plaatsvindt. Via Parro ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

GEZONDE SCHOOL
Helaas krijgen wij dit schooljaar geen schoolfruit. Toch zijn wij, samen met een aantal ouders, op
zoek naar mogelijkheden om de kinderen zo af en toe op een gezonde snack te trakteren.
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Daarnaast willen wij u er nogmaals op wijzen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag een
gezonde pauzehap meenemen. Wij denken hierbij aan water om te drinken en groente en/of fruit
om te eten.
Volgend schooljaar hopen wij weer deel te mogen nemen aan het EU-schoolfruit.
Een gezonde en vooral ook leuke tip: a.s. zaterdag is het zelfplukdag!

JE PLUKT WAT JE KOOPT EN
JE KOOPT WAT JE PLUKT
Wanneer:
17 september
Tijd:
10 uur tot 16 uur
Waar:
Boomgaard "Op Noten" aan de Schepenlaan ten zuiden van de wijk Othene te Terneuzen
Hoe:
neem zelf tassen, kratten, dozen etc mee
Enkel contante betaling mogelijk

OUDERBIJDRAGE
Volgende week ontvangt u een brief voor de vrijwillige ouderbijdrage. Hierin leggen wij u uit waar dit
geld aan wordt besteed en hoe we tot het bedrag gekomen zijn. Uiteraard hopen we erop dat vele
ouders zich geroepen voelen om hun bijdrage te leveren. Via Parro zullen wij ook een betaalverzoek
uitzetten, waarmee u eenvoudig kunt betalen.

OUDERINFORMATIEAVOND IDENTITEIT EN BURGERSCHAP
Dinsdag 27 september willen wij alle ouders uitnodigen om spelenderwijs met ons mee te denken
over de identiteit van onze school. Wij gaan graag op een ongedwongen manier met elkaar in
gesprek over wat u belangrijk vindt. Wat zou u graag terug zien op onze school? De avond zal
begeleid worden door Marina Goossens. En de informatie die wij met elkaar ophalen zal worden
meegenomen in ons nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar. We hopen dus velen van u te
mogen begroeten tijdens deze avond. De uitnodiging volgt zo snel mogelijk.

MAAND VAN DE ZELFREDZAAMHEID
Zowel de peuters als de kleuters werken deze maand aan de
zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid zorgt voor zelfvertrouwen.
De kinderen werken aan de volgende 4 thema’s:
• Zelf mijn schoenen aandoen
• Zelf mijn jas aandoen
• Zelf naar de wc
• Zelf mijn beker opendoen

PUMPTRACKBAAN
In de zomervakantie is er hard gewerkt aan de Pumptrackbaan in het
dorpspark en het begint er al erg aantrekkelijk uit te zien. Dat belooft
veel goeds. De kinderen staan te springen om de baan in gebruik te
nemen. Wij kijken dan ook uit naar het moment dat het feestelijk
geopend zal worden.
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OUDERINFORMATIE AVOND GROEPEN
Woensdag 19 oktober organiseren wij een ouderavond. Tijdens deze avond willen we u de
gelegenheid geven om in de groepen te kijken. Ook zullen de leerkrachten in korte blokjes een
presentatie geven met de nodige informatie voor hun groep. Daarnaast willen we u als ouder de
gelegenheid geven om met ons in gesprek te gaan over hoe jullie de start van het nieuwe schooljaar
hebben ervaren. We horen graag jullie tips en tops. Begin oktober ontvangt u hiervoor een brief.

BELANGRIJKE DATA
Jaarkalender
19 t/m 23 september
27 september
28 september
4 oktober
19 oktober
13 oktober
31 oktober
9 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
7 juli
12 juli
13 juli
Vakanties en vrije dagen
• 5 oktober
• 24-10 t/m 28-10-‘22
• 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

omgekeerde oudergesprekken
ouderavond identiteit en burgerschap o.l.v. Marina Goossens
start kinderpostzegels
start kinderboekenweek
ouderinformatieavond 1 t/m 8
schoolfotograaf
lootjes trekken (6 t/m 8)
nationaal schoolontbijt
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)
rapporten mee (3 t/m 7)
afscheidsavond groep 8 + rapporten mee
laatste schooldag
Personeelsdag Elevantio
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
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