Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 45
Een spannende tijd breekt aan. Sinterklaas komt dit weekend aan in Nederland en de
week erop komt hij naar Sluiskil. Dan vieren we zijn verjaardag op 1 december.
Tevens treft u in de bijlage een brief van onze bestuurders rondom het leerkrachtentekort
binnen het basisonderwijs. Graag uw aandacht hiervoor.
Schoolfruit

Verkeer in de ochtend.
Graag (wederom) uw aandacht voor het feit dat er heel veel ouders ’s ochtends
stoppen aan de voorkant, bij de hoofdingang, van school. Heel deze straat heeft een
duidelijk stopverbod! Dit is ooit in het leven geroepen om een overzichtelijke en veilige
situatie voor ouders, maar vooral voor kinderen te creëren.

We verwachten van al onze ouders/verzorgers dat ze deze verkeerstekens
opvolgen….Graag uw medewerking. In vergelijking met vele andere scholen heeft onze
school heel veel parkeerplek dicht in de buurt!!!

Wijkagent op visite
De wijkagent heeft vandaag een les verzorgd in groep 7/8. Deze les stond in het teken
van preventie; “voorkomen is beter dan blussen”. Binnen deze les zijn onderwerpen als
vandalisme, vuurwerk, kennis maken met de politie etc. uitgebreid besproken door de
wijkagent. Binnenkort bezoekt de wijkagent groep 6 en zal daar ook een les verzorgen.

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.
Zaterdag de 20e mag u de zakken eventueel ook tussen 10u en 17u de zakken op
Middenstraat 121 brengen.
Dank u wel daarvoor.

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:
• 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

