Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hebben er zin in!
De zes weken zomervakantie zijn heel snel voorbij gegaan. Het zonnetje schijnt nog en
veel kinderen genieten nog van de speelweek van het SKI. Sommigen willen al graag naar
school en voor anderen duurt de vakantie nooit lang genoeg.
De leerkrachten hebben er in ieder geval allemaal weer zin in. Ze zijn al de hele week op
school om alles in orde te maken. Maandag kunnen we de kinderen weer welkom heten.

Gymen
Dit jaar mogen we weer gewoon gebruik maken van de gymzaal en de kleedkamer. Dat
betekent dat we weer twee keer per week drie kwartier mogen gymmen.
De kinderen vanaf groep 2 hebben hier een korte broek, een T-shirt en goede
gymschoenen met veters of klittenband nodig. De schoen moet de voeten goed
ondersteunen. De schoenen met een elastieken bandje of de balletschoen zijn niet
geschikt als gymschoenen. Ook willen we vragen om op de dagen dat er gymlessen
zijn, de lange haren bij elkaar te binden middels een staart of vlecht. Ook dit is voor de
veiligheid.
Wij zullen gymmen op de maandag en de woensdag. De maandag worden de
gymlessen verzorgd door vakdocent Roy Cremers en de woensdag zullen de
groepsleerkrachten die er bevoegd voor zijn de lessen geven.

Lestijden
De kinderen starten maandag allemaal om 8:30 en om 14:00 is de schooldag weer
voorbij. Deze tijden gelden voor de hele week.
De kinderen mogen allemaal weer gebruik maken van de voordeur. De hekken zullen we
om 8:20 openmaken.

Aanwezigheid
Als school streven we ernaar dat onze leerlingen zo effectief mogelijk gebruik maken van
hun lestijd. Hiervoor is het belangrijk dat de kinderen zo vaak mogelijk op school zijn. Dit
zit ook opgenomen in de leerplichtwet. We zullen onze uiterste best doen om deze
leerplichtwet op te volgen.
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, dan is het de bedoeling dat u even belt naar school
tussen 8:00 en 8:20. Een mail lijkt handig, maar helaas is dat niet het geval; vaak worden
de mailboxen pas na schooltijd geopend.
Ook willen we er nadrukkelijk op wijzen dat het belangrijk is dat de kinderen op tijd op
school zijn.

Fruitdagen
Onze school kent de fruitdagen. Deze zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze
dagen mogen de kinderen in de kleine pauze alleen fruit, groente en water meenemen.
We zijn weer ingeschreven op het project EU-fruit en we wachten nog op het goede
bericht of we weer mee mogen doen.
https://www.deleukstelunch.nl/10-tips-voor-pauzehapjes

Gezonde trommels
We doen erg actief mee met het schoolfruitproject. Hierbij stimuleren we de kinderen
om fruit/groente te nemen in de ochtendpauze. Dit project lijkt zijn vruchten af te
werpen en we zien ontzettend veel kinderen in de ochtenden fruit/groente eten. Dank
dat u hieraan ook meehelpt.
We zien bij de lunch ook graag gezonde trommels. De verleiding is groot om
frikandellenbroodjes, donuts, chips, cola en soms zelfs energydrankjes mee te geven.
Deze vulling van de trommel is NIET toegestaan op school. We willen u uitdrukkelijk
vragen om de broodtrommel te vullen met passende vulling. We zullen hier de
komende tijd de nodige aandacht aan schenken. Helpt u ons mee?
https://www.keukenliefde.nl/broodtrommel-inspiratie/

De vakanties en de studiedagen voor het nieuwe schooljaar 2021-2022
De vakanties en vrije dagen staan hier voor u op een rijtje. Deze kunt u alvast noteren
voor het schooljaar 2021-2022.
De vakanties
Herfstvakantie: 25-10 tot en met 29-10
Kerstvakantie: 24-12 tot en met 07-01
Couleur Locale: 25-2
Carnavalsvakantie: 28-02 tot en met 04-03
Paasvakantie: 15-04 tot en met 18-04
Meivakantie: 25-04 tot en met 06-05
Hemelvaart: 26-05 en 27-05
Pinksteren: 05-06 en 06-06
Couleur Locale 7-6
Zomervakantie: 22-07 tot en met 04-09
De studiedagen
Elevantiodag: 6-10
Studiedag: 26-11
Studiedag: 4-4

Belangrijke data:
• 6 september: Eerste schooldag!
• 13 september: De start van MuziekMatch voor groep 3
• 16 september: De start van Muziek Match voor de groepen 4 t/m 8
• 29 september: De start van de Kinderpostzegels voor de groepen 6 t/m 8
• 30 september: 100% VerkeersveiligEvent voor de groepen 7 en 8

Een heel fijn en zonnig weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

