Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week vindt u informatie over een nieuwe muziekmethode, de MQ-scan en de
Nationale Voorleesdagen.
Ook de periode van de Citotoetsen is aangebroken en duurt nog ongeveer twee weken.

Schoolfruit

Covid-19.
Wij willen u vragen (indien u dit wilt delen) om ons ook in het weekend op de hoogte te
stellen van positieve testresultaten van GGD- en/of sneltesten.
U kunt dit melden via de e-mail bij Godfried Blaeke (godfriedblaeke@elevantio.nl) en/of
Sofie Martens (sofiemartens@elevantio.nl). Zij houden ook in het weekend hun e-mail in
de gaten.
Voorleesdagen
Vanaf 27 januari tot 2 februari zijn de Nationale voorleesdagen. In deze periode zullen we
elke dag voorlezen en praten over onze lievelingsboeken. We maken kennis met nieuwe
boeken en we halen de ‘gouwe ouwe’ weer uit de boekenkast.
Deze dagen worden georganiseerd, omdat lezen erg belangrijk is, maar vooral ook heel
leuk kan zijn. Vind je lezen moeilijk? Dan pakken we er ook luisterboeken bij. Lees je
makkelijk? Dan gaan we de uitdaging aan om naar bijvoorbeeld informatieve boeken te
zoeken die passen bij de interesses.
Wanneer je 15 minuten per dag leest, gaat de woordenschat met sprongen vooruit. Dit
helpt bij het leren en begrijpen van de geschreven wereld om je heen. Schroom dus niet
en lees ook gewoon voor aan je kinderen als ze al wat ouder zijn.

MQ-scan
We willen graag gaan starten met de MQ-scan op school. Dit is een beweegscan
waarbij kinderen een aantal oefeningen dienen te doen. De oefeningen geven een
beeld van de motorische vaardigheden van uw kind. Zodra we hiermee aan de slag
gaan, zullen we u eerst om (individuele) toestemming vragen.
Binnenkort informeren wij u hierover verder.
Welke onderdelen worden dan bekeken?

En dan komt er een advies.

Wilt u meer weten? Kijk dan op https://mqscan.nl

Citotoetsen.
Deze en de komende twee weken gaan we de Citotoetsen weer afnemen. We proberen
altijd te zorgen voor een serieuze, maar vooral een ontspannen sfeer.
We maken de kinderen duidelijk dat ze wel moeten laten zien wat ze kunnen, maar het is
nooit zo dat we een zware druk op de kinderen leggen.
De citotoets is en blijft een momentopname en dat nemen we altijd mee in onze analyses
van deze opbrengsten.

123ZING
Vanaf januari werken we met een nieuwe methode voor dans en muziek. Deze heet
123ZING en we zijn er enorm enthousiast over. De kinderen leren natuurlijk zingen, maar
ook dansen. We werken met boomwhackers en andere instrumenten waardoor we zelf
muziek kunnen maken.
We hebben gemerkt dat de kinderen hier ook heel erg enthousiast over zijn. De muziek is
zo leuk dat je bijna niet stil kunt blijven zitten.

De vakanties en de studiedagen voor het schooljaar 2021-2022.
De vakanties
Couleur Locale (vrije dag): 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 (vrije dag): 7-6
Zomervakantie: 22-07 tot en met 04-09
De studiedagen
Studiedag: 4-4
Belangrijke data:
• 1 februari: Prentenboektheater voor groep 3 en 4. (onder voorbehoud)

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

