Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 2
De tweede week is afgerond. Met prachtig weer om heerlijk van te kunnen genieten. Komende
week staan de omgekeerde oudergesprekken voor de deur. We willen u leren kennen en een
goede samenwerking starten om ook dit jaar voor uw zoon of dochter het onderwijs goed te
kunnen verzorgen.

Muziek Match
Het muziekprogramma in samenwerking met Toonbeeld is van start gegaan. De kinderen
maken kennis met een nieuw instrument of laten kun kunsten op een voor hen bekend
instrument horen. De komende weken leren ze, net als de afgelopen drie jaar, een tweetal
muziekstukken spelen. De laatste dag van het project spelen we dan weer samen in de
gymzaal. Het afgelopen jaar heeft u hier niet bij kunnen zijn. We hopen dat we komend jaar
weer samen kunnen genieten en we u weer uit kunnen nodigen in de gymzaal of op het
plein.

Informatie over de groepen
Omdat een “ouderwetse” ouderavond toch nog niet kan, krijgt u via de mail van de leerkracht
van uw zoon of dochter een brief of een powerpoint met informatie. Hierin kunt u lezen hoe
het dit jaar in z’n werk zal gaan en wat er allemaal aan vakken wordt aangeboden.
Waarschijnlijk heeft u na het lezen van de informatie nog vragen. Of mist u zelfs misschien iets
aan informatie. Schroom dan niet om even contact op te nemen met de juf of meester. Zij
zullen graag antwoord geven op al uw vragen.

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:
• 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

