Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 47
Het was voor de kinderen een korte week met een studiedag op vrijdag. We hebben deze
dag onder andere lang stil gestaan bij onze route rondom anders organiseren binnen het
Mozaïek.
Afgelopen week zijn de uitnodigingen meegegeven voor de rapportgesprekken. De
gesprekken zullen online plaatsvinden. Helaas is dit noodzakelijk, gezien de laatste
maatregelen van het RIVM. We hopen u en de kinderen online bij te kunnen praten wat
betreft de rapporten en de voortgang. We wachten tevens de verdere uitwerkingen af
van de laatste maatregelen. Vergeet u niet het kopje over de vragenlijst te lezen?

Schoolfruit

Beslisboom.
Alle maatregelen omtrent Corona veranderen zo snel. Om u te helpen hebben we in de
bijlage de nieuwste versie van de beslisboom gedaan. Wij volgen deze en de adviezen van
de GGD.
Mondkapjes en schoolbezoek
Graag willen we u nogmaals vragen om niet zonder afspraak de school binnen te lopen.
Het gebeurt nog regelmatig, maar de maatregelen zijn aangescherpt en zodoende moet u
helaas eerst een afspraak maken met de leerkracht. Heeft u deze afspraak, dan vragen wij
u een mondkapje te dragen.
Nog een nieuwe maatregel is het mondkapje voor de kinderen vanaf groep 6. Zij dienen
een mondkapje te dragen in de gangen van de school. Zou u hen willen helpen hierbij?
Wij vragen uw begrip voor deze nieuwe maatregelen.

Even voorstellen.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Kiara de Caluwé. Ik zit in mijn 1e jaar van de
PABO opleiding. Dit eerste halfjaar loop ik stage in groep 4.
Het tweede halfjaar kun je me vinden in groep 5. Ik ben er op
maandag en dinsdag. Af en toe zal ik er een hele week zijn. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om naar muziek te luisteren en te
lezen. Ook maak ik graag muziek.
Ik heb er zin in om met de kinderen, leerkrachten en natuurlijk
ook de ouders er een super leuk schooljaar van te maken!

Vragenlijst!!!!!
Binnen de medezeggenschapsraad bespreken we allerlei zaken die school aangaan. We
willen graag uw informatie over een paar onderwerpen.
Middels deze korte vragenlijst zouden we u een paar vragen willen stellen. Deze zijn
gericht op de vrijwillige bijdrage en het continurooster. We willen u vragen om even 5
minuutjes vrij te maken om deze lijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem; zou u willen
dat we hierover nog contact opnemen dan dit graag vermelden in de "open" stukjes.
Via de onderstaande QR-code of onderstaande link komt u bij de vragenlijst benaderen.
De lijst staat open tot 7 december 2021.
https://forms.office.com/r/FgpT43ZF8B
Dank voor uw bijdrage!
Groeten,
Medezeggenschapsraad het Mozaïek
Team het Mozaïek
Verbinding tussen peuter en kleuter.
Vorige week zijn we gestart met een peuter- kleuterochtend. De oudste peuters van de
peuterspeelzaal en peutergroep komen vanaf nu elke vrijdag, samen met een
pedagogisch medewerker een ochtend meedraaien in groep 1.
Waarom zijn we hiermee gestart?
Kinderen leren van elkaar door met elkaar om te gaan, samen te spelen en samen te
ontdekken. Gerichte aandacht hiervoor zal op termijn de doorgaande lijn van peuter
naar kleuter ondersteunen.
Daarnaast vinden wij het binnen het Mozaïek belangrijk dat overgang van de opvang
naar school voor de jongste kinderen zo soepel mogelijk verloopt. Door te ervaren hoe
het er in groep 1 aan toegaat, weet een 4- jarige wat hem of haar te wachten staat als
het tijd is om naar school te gaan.
En hoe leuk is het dat je als kleuter aan de peuters kunt laten zien wat je al allemaal kan
en weet en hem of haar wegwijs kunt maken in groep 1!

Sportactiviteiten.
In de bijlage van de nieuwsbrief zitten nog een aanmeldformulier voor korfbal en een
flyer met informatie over KV Luctor.

De Nationale Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar doet het Mozaïek weer fanatiek mee aan De Nationale Voorleeswedstrijd.
Vóór de herfstvakantie zijn er in de groepen 6 en 7/8 voorrondes gehouden. De twaalf
groepswinnaars hebben het vervolgens in vier schoolrondes tegen elkaar opgenomen.
Zij hebben elk een keer voorgelezen in groep 5, groep 6 en groep 7/8, waarbij de
leerlingen deze voorlezers aan de hand van de officiële juryformulieren hebben
beoordeeld.
Gisteren zijn uit die schoolrondes de zes finalisten voor de schoolfinale bekend gemaakt:
Reidar en Melita uit groep 8, Florian en Emily uit groep 7 en Joshua en Boaz uit groep 6!
Woensdag 1 december zullen zij strijden om de felbegeerde titel van School
Voorleeskampioen 2021-2022! Wij wensen onze deelnemers alvast veel succes!
Als u meer wilt weten over De Nationale Voorleeswedstrijd, bezoek dan via
onderstaande link de website.
https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/

GGD Inloopspreekuur.
Ze zijn aanwezig op vrijdag 3-12 van 8.30-9.00, in de GGD ruimte van Het Mozaïek.

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:
• 25 november: Rapporten worden meegegeven.
• 29 november tot 3 december: rapportgesprekken (online).
• 1 december: Sinterklaasfeest.
• 1 december: De Finale van de Voorleeswedstrijd.
• 23 december: Kerstfeest.

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

