Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 41.
Deze week was een drukke maar erg gezellige week. Zo hebben we visite gehad van de
schoolfotograaf. Het is nu wachten op de foto’s, maar dat duurt nog wel een paar
weken.
Ook hebben we voor het muziekproject geoefend met de hele club in de gang van de
school. (De fotograaf zat immers in de gymzaal) Het mocht de pret niet drukken. Terwijl
de kleuters en alle leerkrachten dansend luisterden naar al het geoefende werk, hebben
de kinderen laten zien wat ze op een paar weken tijd allemaal hebben geleerd.
De week hebben we afgesloten met activiteiten rond de Kinderboekenweek die hiermee
ook gelijk werd afgesloten. We hebben weer genoten van het dansen, zingen en
verkennen welk beroep je misschien wel wilt uitoefenen als je later groot bent. Je kunt
namelijk “Worden wat je wil”.

Corona.
Zoals u wellicht rondom u heen en in de media kunt volgen, zijn de corona-perikelen
helaas nog niet achter de rug. Ook binnen de schoolomgeving worden we nog
regelmatig geconfronteerd met de vervelende gevolgen/effecten; denk alleen maar al
eens aan de laatste weken in onze groep 7/8.
We willen nogmaals via deze nieuwsbrief aan u meegeven dat wij als school alleen
communiceren in overleg met de GGD en na uitslagen van officiële GGD-testen. Dit kan
wel eens tot vertraging en onbegrip leiden maar dat zijn de spelregels waar we ons aan
dienen te houden. Ik denk dat er maar 1 motto kan passen: "samen sterk om corona
verder terug te dringen".

Het Nationaal Schoolontbijt.
Op woensdag 3 november doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. In de
ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland samen
aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo
leren kinderen op een feestelijke manier ho belangrijk het is om elke dag gezond te
ontbijten. Meer informatie vind je op www.schoolontbijt.nl
Wij willen jullie vragen om de kind(eren) tijdens deze dag een bord, beker, bestek en een
bakje mee te geven.
De kinderen krijgen maandag informatie mee op papier.

EU-schoolfruit.
Vanaf 15 november zal er weer fruit (en groente) geleverd worden aan onze school. Dit
zal tot 22 april zo zijn. We krijgen dan fruit voor de woensdag, donderdag en vrijdag. We
willen u vragen om de nieuwsbrief in de gaten te houden. Hier zullen we elke week laten
weten wat er op de planning staat aan bijzondere vruchten. Zo kunt u eventueel een
alternatief in de tas stoppen. We stimuleren de kinderen wel altijd om even te proeven.
Lusten ze het echt niet, dan mogen ze natuurlijk hun eigen fruit pakken. Brengt u de
leerkracht van uw kind(eren) wel even op de hoogte van eventuele allergieën? Zo kunnen
we samen veilig en gezond genieten van deze traktatie.

AAN in het donker.
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het extra
belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de
overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta jij aan?

1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is
het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk op school
met het project Veilig op de Fiets of thuis met de online VVN Fietscheck.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op.
Bij mist ben je beter zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen helpen reflecterende
strips ook om beter op te vallen.
Veilig Verkeer Nederland.

MuziekMatch.
Komende week is alweer de laatste bijeenkomst met Toonbeeld. De kinderen hebben de
afgelopen weken met de instrumenten erg hard geoefend en ze kunnen op korte tijd heel
veel laten horen. We zien iedere keer weer het plezier en de verwondering wanneer
iedereen samenspeelt.
Helaas kunnen we volgende week alleen de sponsoren laten komen. Anders hebben we
niet genoeg ruimte in de gymzaal om afstand te houden. Mocht het project volgend jaar
vervolg krijgen, dan hopen we u weer uit te kunnen nodigen.

De vakanties en de studiedagen 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
Studiedag: 26-11
Studiedag: 4-4

Belangrijke data:
• 3 november: Nationaal Schoolontbijt.
• 25 november: De Finale van de Voorleeswedstrijd.

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

