Beste ouder(s)/verzorger(s),
-Ook deze week laat Covid-19 onze school niet echt “met rust”. We hebben nog te maken
met een flink aantal zieke kinderen en ook een paar collega’s die getroffen zijn door het
virus. We proberen er alles aan te doen om alle groepen naar school te (blijven) laten
gaan; dit kost soms het nodige kunst en vliegwerk. Hopende op uw begrip hiervoor.
-in de oudste groepen zijn we gestart met de “verkiezingscampagne” voor de
leerlingenraad. Door heel de school hangen posters. De komende weken zullen de
verkiezingen plaats vinden.

Schoolfruit

Covid-19.
Wij willen u vragen (indien u dit wilt delen!) 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.
MQscan
In de bijlage zit het toestemmingsformulier voor deelname van de MQscan. (de
beweegscan waar we onlangs uitleg hebben over gegeven.) We willen u vragen om deze
voor 11 februari in te laten leveren bij de leerkracht van uw kind(eren).

De week van de Poëzie
In het kader van de week van de poëzie en de gedichtenwedstrijd die ieder jaar in
Zeeuws-Vlaanderen wordt uitgeschreven, is er door kinderen van basisschool
Heidepoort in Heikant en stadsdichter Willem uit Hulst een filmpje gemaakt.
Kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar kunnen meedoen met de
poëziewedstrijd. De link naar het filmpje vindt u hieronder.
Er mag ook een groepsgedicht gemaakt worden
Tot en met 30 april 2022 kan er gedicht worden.
https://www.youtube.com/watch?v=Ki6pjlUTnOM

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)
• 16 februari: De muziekkoning voor groep 5/6
• 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

