Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week vindt u iets nieuws in de Nieuwflits. We willen starten met de gewoonte de
notulen van de MR-vergadering via deze flits te delen. Zo blijft u op de hoogte van het
werk dat ze doen en de dingen die ze bespreken.
Tevens willen we trots met u delen dat we veel inschrijvingen voor de OTV en OTV+ klas
hebben ontvangen. Vanuit groep 8 doet 100% van de kinderen mee! Dit toont enorme
betrokkenheid.
Juf Nele is vanaf gisteren gestart met haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een
fijne en gezonde zwangerschapsperiode toe.

Schoolfruit

Positief?
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.

Notulen van de medezeggenschapsraad
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij delen we graag de notulen van onze laatste MR-vergadering:
In-en uitgaande post Er zijn een aantal e-mails binnen gekomen rondom de
lunchpauze. Het is onduidelijk hoe de pauze exact is ingedeeld. Er zijn kinderen die te
weinig tijd hebben om hun eten binnen de gestelde tijd op te krijgen. We nemen dit
mee in de vragenlijst die wordt uitgezet naar ouder(s)/verzorger(s).
Agendapunten
· Afscheid Valesca de Rocker-Buyl Valesca neemt afscheid van de MR. Zij heeft
meerdere jaren deel uitgemaakt van de MR als secretaris. We bedanken haar voor al
haar inzet en betrokkenheid!
· Nieuwe rolverdeling:
Voorzitter: juf Sacha
Vicevoorzitter: Angelo Boonman
Secretaris: juf Sofie en Ilse de Greef - Sprangers
· Benoeming nieuw MR-lid
We benoemen en verwelkomen Tamara Dobbelaar- van Der Beek als nieuw MR-lid.
· Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis/kamp
Sinds dit jaar zijn ook kamp en schoolreis vrijwillige bijdragen geworden. Er wordt
een anonieme inventarisatie uitgevoerd middels een vragenlijst.
Rondvraag
· De schoolgids is goedgekeurd.
· Peuter-kleuterverbinding wordt opgestart met 1 ochtend per week. 1 pedagogisch
medewerker met enkele peuters.
· We bespreken het artikel in de krant over Sluiskil. Sluiskil werd in een negatief
daglicht gezet. Het zou mooi zijn als we een positief tegengeluid kunnen geven.
· We willen graag het onderwerp mediawijsheid weer onder de aandacht brengen.
We denken nog na over in welke vorm we dit kunnen gieten.
· Als MR hebben we in het verleden al eens een cursus gevolgd. We gaan nu het
vervolg hierop volgen. Tevens gaan we een partnerschap aan met het CNV. Wanneer
we tegen bepaalde dingen aanlopen, kunnen we hierover advies vragen.
Nieuwe vergaderdatum 16 december 2021 18:30u
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via
onderstaand e-mailadres: mrmozaieksluiskil@gmail.com
Namens de MR
Sofie Martens
Sacha Timmer
Simone de Pooter
Angelo Boonman
Ilse de Greef-Sprangers
Tamara Dobbelaar – van Der Beek

MQ-scan
Samen willen wij werken aan een fitte, gezonde en goed bewegende generatie. Een
goede motoriek draagt bij aan de totale ontwikkeling van een kind. Jullie als ouders
kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de motoriek van jullie
kind(eren).
In de bijlage zit er een folder die precies uitlegt wat de MQ-scan is en wat er met de
resultaten wordt gedaan.
Vanaf januari krijgt u hier meer informatie over en een formulier waarmee u uw kind
kunt opgeven.

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

