Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 42.
De eerste weken zitten er alweer op. De kinderen en het team mogen gaan genieten van
een welverdiende vakantie. En of we er nu op uit trekken of lekker thuisblijven, de
leerkrachten kijken al uit naar de prachtige verhalen. Voor nu krijgt u nog het laatste
nieuws en dan vieren we herfstvakantie.

Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van Het Mozaïek
Axel, 22 oktober 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),
Sinds mei 2021 neemt de heer Godfried Blaeke als interim directeur de taken van
mevrouw Szymanski waar. Met deze brief informeren wij u dat mevrouw Szymanski
haar functie van directeur op Het Mozaïek niet zal hervatten.
Dit betekent dat wij voor uw school een werving -en selectieprocedure starten voor
een nieuwe directeur. De medezeggenschapsraad en het team zijn hiervan op de
hoogte gesteld. De heer Blaeke zal tot de benoeming van een nieuwe directeur zijn
interim taken blijven uitvoeren. Uiteraard wordt de medezeggenschapsraad nauw
betrokken bij de werving van een nieuwe directeur.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van bestuur van Elevantio,
G.F. Langeraert
Voorzitter College van Bestuur

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 hebben deze week ook informatie op papier meegekregen.

Even voorstellen.
Hoi allemaal!
Ik ben Tessa Weemaes, 18 jaar oud en doe de opleiding kindprofessional en zit in mijn
2e leerjaar. Ik kom gezellig stage lopen op de peutergroep van het Kinderdagverblijf op
maandag middag en dinsdag de hele dag! Op de maandag ochtend en woensdag ben ik
te vinden op de basisschool bij groep 2/3. Donderdag en vrijdag zit ik nog op school.
In de avonden werk ik in de horeca en in de weekenden vind ik het leuk om lekker met
mijn vrienden en vriend leuke dingen te doen.
Ik heb super veel zin om stage te komen lopen hier!

Nederlands taallessen voor volwassenen.
Misschien kent u iemand die graag lessen Nederlands zou willen volgen om de taal te
leren of heeft u er zelf behoefte aan. De links hieronder geven alvast een overzicht
waar u zou kunnen gaan kijken.
Scalda
Hier staan ook opties en mogelijkheden die buitenom de inburgering vallen.
https://www.scalda.nl/college/college-voor-educatie
En op de website van bibliotheek Zeeuws Vlaanderen:
https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/doen.html
https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/taalpunt.html
https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/taalpunt/agendataalcafe.html
https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/taalpunt/taalaanbieders.html
Wij wensen u heel veel succes als u hier gaat starten.

Bag2School.
Als school zijn we aan het kijken of we op alternatieve manieren geld kunnen inzamelen
voor onze school.
De eerste mogelijkheid die we willen onderzoeken is door middel van Bag2School.
Via de organisatie Bag2School Nederland hebben we een kleding inzamelingsactie
opgezet om geld in te zamelen voor de activiteiten die we op school organiseren.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit.
Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een
mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons
te sparen voor onze school. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer
dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!
In de bijlage vindt u een brief met meer uitleg.

EU-schoolfruit.

Speeltuin De Miertjes.

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 fijne vakantie toegewenst!
Team Het Mozaïek

