Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ook deze week weer de laatste nieuwtjes:
-Groep 8 heeft vandaag het Lodewijk College bezocht om eens te kunnen proeven aan
de stappen voor volgend schooljaar. Het was een zeer geslaagde ochtend.
-we zijn uiteraard blij met de aangepaste maatregelen rondom schoolklassen “naar huis
sturen”. Wel dient u in het achterhoofd te houden dat we in deze periode ook te
maken hebben met het feit dat onze medewerkers zieken (kunnen) worden. We zullen
er alles aan doen om de bezetting op peil te houden maar dat is regelmatig een
ingewikkelde puzzel.
-Volgende week zullen de OTV en OTV+ bijeenkomsten voor de groepen 5 t/m 8 weer
verder doorgestart worden
-Juf Nele (groep 1) is de gelukkige moeder geworden van een zoon, Emiel genaamd.
-ons peuter-kleutertraject kunnen vanwege de geldende voorschriften, helaas pas weer
na de voorjaar
- Ook komen de extra activiteiten weer een beetje op gang. Zo heeft het cultuurmenu
nieuwe data doorgegeven voor de activiteiten die eerder dit schooljaar niet door
konden gaan. Deze kunt u terugvinden in het blokje van de belangrijke data.

Schoolfruit
Deze week een extra berichtje bij het schoolfruit. De peren zijn komende week van
Klasse II, wat wil zeggen dat ze er misschien een beetje gek uitzien, maar net zo lekker
zijn.

Inloopspreekuur GGD
Op vrijdag 4-2-2022 zijn we aanwezig van 8.30-9.00.
In de GGD ruimte van Het Mozaïek, bereikbaar via de ingang van de kinderopvang.
Ouders kunnen kiezen aan wie van ons ze de vraag willen stellen, we kunnen apart
gaan zitten.

De vakanties en de studiedagen voor het schooljaar 2021-2022.
De vakanties
Couleur Locale (vrije dag): 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 (vrije dag): 7-6
Zomervakantie: 22-07 tot en met 04-09
De studiedagen
Studiedag: 4-4

Belangrijke data:
• 1 februari: Prentenboektheater voor groep 3 en 4. (onder voorbehoud)
• 21 februari: Er staat een vreemdeling in de tuin…. Groep ½
• 24 februari: Carnaval.
• Vanaf 1 februari: Start van de kinderjury.

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

