Beste ouder(s)/verzorger(s),
Goed begonnen!
De eerste week zit er alweer op; we hadden mooi weer en uiteraard enthousiaste kinderen en
collega’s. Het kon niet beter.
We hebben elkaar deze week beter leren kennen en natuurlijk was dit wennen. We hopen dat
alle kinderen, net als de leerkrachten, hebben genoten.
Aanwezigheid
Als school streven we ernaar dat onze leerlingen zo veel 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.

Beste ouders/verzorgers van groep 1-2,
Hierbij ontvangt u de QR codes van de filmpjes van woordenschat en verhaalbegrip van
thema Herfst.
Wij vragen u om deze de komende 4 weken regelmatig te kijken en te bespreken met uw
kind(eren).
Wat weet uw kind al over de woorden van de herfst?
We hopen hiermee dat uw kind de woorden sneller oppikt en zelf kan gaan toepassen
tijdens de lessen.
Met vriendelijke groeten,
De juffen van de onderbouw

Kwink
In de bijlage van deze mail zit ook nog een koelkastposter van Kwink. Hierop kunt u vinden
wat er de komende periode tijdens de lessen Kwink aan bod komt. Zo introduceren we de
keuze-rechercheur. En we bespreken ook wat normaal is en wat niet.
Maar vooral zetten we deze Gouden Weken in op elkaar leren kennen en het werken met
elkaar in de klas en het spelen op het plein.

Ouderwerkgroepen
We hopen dit jaar de ouderwerkgroepen voor alle activiteiten weer op te kunnen starten. Het
is nog even afwachten wat de protocollen ons voorschrijven na de persconferentie op 20
september. Wij kijken er in ieder geval naar uit om weer samen met u de activiteiten vorm te
mogen geven. Zodra we meer nieuws hebben, delen we dit met u.
De omgekeerde oudergesprekken
U heeft deze week de uitnodiging van uw kind(eren) gekregen voor de omgekeerde
oudergesprekken. Op de achterkant staan wat vragen ter voorbereiding. Tijdens het gesprek
loopt u deze langs met de leerkracht. Het doel van het gesprek is dat de leerkracht zoveel
mogelijk informatie krijgt om uw kind(eren) passend onderwijs te kunnen bieden.
Mocht u niet kunnen op de tijd en de datum die op de uitnodiging staat, maak dan met de
leerkracht tijdig een nieuwe afspraak.

De vakanties en de studiedagen voor het nieuwe schooljaar 2021-2022
De vakanties en vrije dagen staan hier voor u op een rijtje.
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:
• 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 toegewenst!
Team Het Mozaïek

