Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 48
Afgelopen week hebben we Sinterklaas gevierd en gaan we vanaf volgende week werken
richting de Kerstperiode.
In deze nieuwsflits blikken we terug naar de verjaardag van de goedheilig man.
Ook vragen we u om de vragenlijst van de MR in te vullen! We hebben uw mening echt
nodig.
Vanaf deze week is juf Sylvia gestart op onze school. Ze zal op
woensdag/donderdag/vrijdag op school zijn en voornamelijk in groep 7/8. Tevens
hebben we de formulieren uitgedeeld voor de groepen 5 t/m 8 voor de verlengde
schooldag. De eerste aanmeldingen zijn al binnen!

Schoolfruit

Positieve (snel)test ?
Wij willen u vragen om ons ook in het weekend op de hoogte te stellen van positieve
testresultaten van GGD- en/of sneltesten.
U kunt dit melden via de e-mail bij Godfried Blaeke (godfriedblaeke@elevantio.nl) en/of
Sofie Martens (sofiemartens@elevantio.nl). Zij houden ook in het weekend hun e-mail in
de gaten.

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. Vanuit de
overheid is het advies dat zij deze dragen in de hal/bij verplaatsingen. Zou u hen willen
helpen hierbij?

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
De Nationale Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag hebben we de finale van de voorleeswedstrijd gehouden. Het was
een online variant, maar dat mocht de pret niet drukken. Vanaf groep 4 werd er
meegeluisterd naar de finalisten en tussendoor hebben we genoten van acts die verzorgd
werden door de kinderen van groep 5 tot en met 8.
Onze schoolfinalist is Melita uit groep 8. We wensen haar in de komende rondes heel erg
veel succes!

Sinterklaasviering
Afgelopen woensdag hebben we met de hele school Sinterklaas zijn verjaardag gevierd.
Hij kwam hier zelfs voor op bezoek. Alle groepen van de onderbouw mochten even op
visite bij de Sint in de gymzaal. Daar kregen zij een zak met cadeautjes die ze in de klas
mochten openmaken.
De kinderen van de bovenbouw hebben surprises gemaakt. Voor groep 5 was het de
eerste keer. Dat hield ze niet tegen. Prachtige gedichten en mooie cadeaus zijn er in alle
groepen gemaakt. En hoewel we het voornamelijk in de klas moesten vieren, hebben we
er een leuke en gezellige dag van gemaakt.

Verlengde schooldag (OTV en OTV+)
In deze roerige tijden kunnen we toch af en toe ook fijn nieuws melden. We zijn namelijk
voornemens om voor de groepen 5 t/m 8 een verlengde schooldag (OTV) te organiseren.
We willen op die momenten de onderwijstijd verlengen met als doel om kinderen waar
nodig een extra duwtje in de rug te geven. We gaan dit doen op de gebieden taal,
spelling en rekenen. Voor groep 5-7 wordt er gekeken op welke gebieden de hulp per
deelnemende leerling nodig is en deze wordt op niveau aangeboden.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van groep 5 tot en met 8 de brief
meegekregen voor OTV en OTV+. Hiermee kunnen de kinderen zich opgeven. De brief zit
tevens in de bijlage van deze nieuwsflits.

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: 4-4

Belangrijke data:
• 23 december: Kerstfeest.
• 17 januari: Voorstelling in het theater voor groep 5 en 6. (onder voorbehoud)
• 18 januari: Gedachten en gedichten voor groep 5 en 6. (onder voorbehoud)
• 1 februari: Prentenboektheater voor groep 3 en 4. (onder voorbehoud)

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

