Beste ouder(s)/verzorger(s),
Komende week staat er op de vrijdag een ontruiming gepland. Dit is om te oefenen. We
zullen de kinderen er dan ook goed op voorbereiden. We doen dit elk jaar minimaal 1x
doen, maar helaas is dit door Covid de laatste jaren niet gelukt. Dit jaar gaan we het doen
en is het voor veel kinderen de eerste keer dat ze het alarm zullen horen. Dit kan heel
spannend zijn, maar we zullen de kinderen goed opvangen.
Deze week is er gestemd voor de nieuwe leerlingenraad. Volgende week zal de uitslag
bekend worden gemaakt.

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 16 februari in te laten leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). De kinderen
hebben hem deze week op papier mee naar huis gekregen. Gelukkig hebben we er ook al
een heleboel mogen ontvangen.

Even voorstellen
Nog een paar weken en dan is het zover. Dan laat ik De Oude Vaart in Terneuzen los
en kom ik naar Het Mozaïek om de rol als directrice op me te nemen. Met veel
enthousiasme verheug ik me op de samenwerking met het team, met u als ouders en
natuurlijk ook met de kinderen.
Maar voor het zover is, zal ik mezelf eerst eens voorstellen.
Mijn naam is Janet Verlinde, ik ben 45 jaar oud en woon in Terneuzen samen met
mijn vriend en kinderen. Wij hebben een samengesteld gezin met drie jongens (19,
18 en 17) en één meisje van 13 jaar. De oudste twee zijn al gaan studeren en ook de
derde zal volgend jaar richting Rotterdam vertrekken. Maar gelukkig komen ze
geregeld naar huis en ik vind het dan ook één groot feest als iedereen thuis is en het
huis vol leven en gezelligheid is.
In 2001 ben ik na mijn studie(s) in Breda naar Sluiskil gekomen. Ik kon gaan werken
op De Oranje Nassauschool. We vonden een leuk huis in de Regentenstraat en
hebben daar 3,5 jaar met heel veel plezier gewoond. Zowel op de tennis als op de
voetbal waren wij erg actief. Maar met de uitbreiding van ons gezin, gingen wij op
zoek naar een ander huis en zo zijn wij in 2004 in Terneuzen, mijn geboortestad,
gaan wonen. Doordat het leerlingenaantal terugliep, heb ik in 2010 afscheid moeten
nemen van de Oranje Nassauschool en kreeg ik mijn plekje op De Oude Vaart. Daar
heb ik naast het lesgeven mezelf doorontwikkeld tot bouwcoördinator. In die jaren
heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd. Inmiddels ben ik klaar voor een
nieuwe stap en ga ik met ontzettend veel plezier de uitdaging op Het Mozaïek aan.
In mijn vrije tijd sta ik vaak aan het voetbalveld. Het zijn bij ons allemaal voetballers
thuis, dus er is altijd wel een wedstrijd om te kijken. Daarnaast ben ik graag in de
buitenlucht. Heerlijk wandelen of fietsen. En ook in het zwemmen vind ik mijn
ontspanning. Verder kan ik me helemaal verliezen in een goed boek en geniet ik van
het gezellig samenzijn met vrienden of familie.
De laatste jaren was ik Sluiskil wat uit oog verloren, maar ik kan niet wachten om het
opnieuw te gaan ontdekken. Mijn deur zal voor jullie openstaan. Mocht er iets zijn
dan ga ik ervan uit dat jullie mij weten te vinden. Ik kijk er naar uit om jullie om jullie
beter te leren kennen en heb vertrouwen in een goede samenwerking zodat we er
samen alles aan kunnen doen om uw kind een mooie schooltijd te bezorgen!
Tot na de voorjaarsvakantie!
Janet Verlinde

Hey doe je mee?
Sportcentrum Vliegende Vaart en SportPunt organiseren sportieve activiteiten in de
voorjaarsvakantie. Er staat vast wel iets voor je bij!
• Maandag 28 februari Sport & Spel deelname is gratis
• Dinsdag 1 maart Jump & Play €2
• Maandag 28 februari en dinsdag 1 maart Zeemeerminclinics €5
• Woensdag 2 maart Badmintontoernooi deelname is gratis
• Woensdag 2 maart Clinic Reddend Zwemmen €2,65
• Vrijdag 4 maart ZwemChallenge €5
Kijk voor locatie, datums, tijden en kosten op onze website. Inschrijven is verplicht en
kan via onze digitale inschrijfformulieren.
De eerste inschrijvingen lopen binnen dus schrijf je snel in want vol = vol.

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.

SportPunt
In de voorjaarsvakantie organiseert SportPunt i.s.m. BC Terneuzen op woensdag 2 maart
een badmintontoernooi in Sportcentrum Vliegende Vaart. Kinderen uit de groepen 5 t/m
8 kunnen zich hiervoor inschrijven.
In de bijlage vindt u de flyer.

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:
• 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

