Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 44
Deze week hebben we Het Nationaal Schoolontbijt gehad. Dat maakte dat deze week ook
weer een hele feestelijke was. We hebben ervan genoten. De komende periode zullen in
het teken staan van Sinterklaas. De bovenbouw heeft hiervoor een brief meegekregen en
aanstaande maandag zullen we lootjes trekken. Dit is het startschot voor een hele
gezellige periode in de school.
Corona-maatregelen.
Wij gaan ook weer mee bewegen met de landelijke maatregelen in relatie tot corona.
Vanaf maandag a.s. zullen de juffen van groep 1 de kinderen weer bij het hek komen
ophalen om verplaatsingen binnen het gebouw te beperken. We hopen op uw begrip
hiervoor. Indien u binnen de schoolomgeving dient te zijn, dan vragen wij aan u om een
mondkapje te dragen.
Hopelijk zijn deze maatregelen van tijdelijke aard.
Zien!
Elk jaar worden er reguliere toetsen en onderzoeken gedaan om de leerresultaten te
volgen. Zo kent u onze Citotoetsen en de Route 8 in groep 8. Dit zijn niet de enige
toetsen.
We hebben ook het systeem van Zien.
Zien! is onze methode om in kaart te brengen hoe de kinderen zich voelen op school. Zijn
ze betrokken en zitten ze goed in hun vel? Met deze gegevens gaan we kijken welke
vaardigheden de kinderen nog nodig hebben op sociaal-emotioneel vlak. Daarmee gaan
we aan het werk.
Wat de resultaten zijn van de lijsten die zowel de leerkrachten en vanaf groep 5 ook de
kinderen invullen, dat kunt u tijdens het rapportgesprek navragen.

Het Nationaal Schoolontbijt.
De kinderen hebben afgelopen woensdag heerlijk ontbeten in de klas. Er was ruim
voldoende en alle kinderen hebben genoten van het eten en het gezellig samenzijn. Ook
hebben ze door hoe belangrijk het is om goed en stevig te ontbijten bij de start van de
dag.

Leerlingenraad.
Onze school heeft sinds vorig jaar een Leerlingenraad. Deze raad is de koppeling tussen
de leerlingen en de leerkrachten. Ze krijgen inspraak in de schoolregels en de manier van
werken op school. Ook kunnen ze met vragen van de leerlingen terecht bij de
leerkrachten die de Leerlingenraad begeleiden. Dit zijn juf Sacha, meester Kevin en juf
Remona.
De Leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar:
9 december om 14:00, 17 februari om 14:00, 7 april om 14:00, 16 juni om 14:00.
In de Leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. In januari komen er nieuwe
verkiezingen en dan doen de kinderen van groep 5 ook mee. Uit elke groep zijn er twee
afgevaardigden die deelnemen in de raad. Heeft u vragen over de Leerlingenraad stel
deze dan gerust aan bovengenoemde leerkrachten.

Even voorstellen.
Beste ouders/verzorgers en collega’s
Mijn naam is Amber van der Linden, 16 jaar en ik ben 1e jaars stagiaire. Ik doe de
opleiding kindprofessional te scalda.
Elke donderdag kom ik stage lopen bij de baby groep van de kinderopvang.
Elke vrijdag kom ik stage lopen in groep 5.
Ik vind het leuk om te sporten en om leuke dingen te doen met vrienden.

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!
De eerste zakken zijn inmiddels al op school afgeleverd. U kunt u kleding en toebehoren
op school afgeven tot maandag 22 november uiterlijk 17.00.
Dank u wel daarvoor.

Inloopspreekuren.
We starten met inloopspreekuren op de 2e dinsdagochtend van de maand en op de
1e vrijdag van de maand.
Door de jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg Sarina Dekker en de
Aan-Z social worker Anne Mijnsbergen (beiden verbonden aan Het Mozaïek),
De 1e keer is op vrijdag 5 november van 8.30-9.00 in de GGD ruimte in Het Mozaïek..
Iedereen is welkom met adviesvragen aan een van ons of aan ons samen. Vragen
over groei, ontwikkeling, gedrag, opvoeding. Het is tevens mogelijk baby’s te wegen.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad.
Op dinsdag 2 november jl. hebben we afscheid genomen van Valesca Buyl als lid van de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Deze avond konden we ook Tamara Dobbelaar-van der Beek verwelkomen als nieuw lid
van de oudergeleding.
De medezeggenschapsraad is dus weer voltallig en de samenstelling ziet er als volgt uit;
Personeelsgeleding:
• Sacha Timmer (voorzitter)
• Simone de Pooter
• Sofie de Caluwé-Martens (secretaris)
Oudergeleding:
• Angelo Boonman (plaatsvervangend voorzitter)
• Ilse de Greef-Sprangers (plaatsvervangend secretaris)
• Tamara Dobbelaar-van der Beek
Wij gaan ook in deze nieuwe samenstelling ons best doen de verschillende geledingen
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

De vakanties en de studiedagen voor het schooljaar 2021-2022.
De vakanties
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:
• 8 november: Lootjes trekken voor de surprises in de bovenbouw.
• 30 november: Robotica voor groep 7/8.
• 1 december: Sinterklaasfeest.
• 1 december: De Finale van de Voorleeswedstrijd.
• 23 december: Kerstfeest.

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

