Beste ouder(s)/verzorger(s),
We sluiten deze week stormachtig af. Waar het kon , hebben we buiten toch een frisse
neus gehaald en de kinderen genoten ervan. Wind of regen mocht de pret niet drukken.
Volgende week hebben we een korte week, doordat de kinderen vrijdag vrij zijn. De
donderdag vieren we Carnaval! Maar daarover later meer.
Schoolfruit

Storm
We kregen vandaag van een aantal ouders de vraag: “Waarom gingen jullie niet eerder
dicht vanwege de storm; andere scholen deden dit toch wel?”
Na de storm-aanscherping kregen we vanuit het schoolbestuur en de overheid niet de
opdracht om de scholen vervroegd te sluiten. Iedere school mocht zijn/haar eigen
afwegingen maken. We hebben dit gedaan en we hebben gemeend (in ieders belang) dat
we een juiste afweging hebben gemaakt door de lessen gewoon door te laten gaan.
Helaas kregen we ook te horen dat we vanmiddag een tijdje slecht telefonisch
bereikbaar waren. Waarschijnlijk had dit een technische oorzaak die ondertussen
opgelost is.

Ontruimingsoefening
Afgelopen week stond de ontruimingsoefening gepland op vrijdag. Deze hebben we
vanwege het weer verzet. De nieuwe datum zal in het voorjaar zijn.

Gym
Goed nieuw! Vanaf maandag a.s. vervallen de cohorten binnen de basisscholen. Dat
betekent dat we de gymlessen op woensdag ook weer kunnen opstarten. De gymlessen op
maandag zijn wel door kunnen blijven gaan onder leiding van onze vakleerkracht meester
Roy. Denkt u aan de gymkleding?

Vrije dag
Opgelet: vrijdag a.s. 25 februari ’22 is de school gesloten.
Daarna start de carnavalsvakantie!

Binnen lopen
Vanaf maandag a.s. worden de voorschriften in het onderwijs verder versoepeld. Zo ook
op onze school. Dit betekent dat de ouders van groep 1 weer hun zoon/dochter naar
binnen mogen brengen. Dit juichen we uiteraard toe!

Goed nieuws -vervolgNa de voorjaarsvakantie zullen we weer verder gaan met de verbinding van de
peutergroep en de kleutergroep. Op vrijdagochtend zullen weer een aantal peuters en
kleuters elkaar ontmoeten. Juf Annemarie en juf Daphne zullen met deze kinderen aan de
slag gaan.
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
We hebben u de afgelopen weken gevraagd om de toestemmingsformulieren met al dan
niet toestemming voor het deelnemen aan de MQ-scan in te leveren. We zijn blij dat u
allemaal zo enthousiast reageert. Op dit moment gaat 80% van de leerlingen meedoen.
Mocht u het formulier nog thuis hebben liggen, deze is komende week zeker nog in te
leveren bij juf Remona.
De datum voor de MQ-scan staat vast op 14 maart.

Carnaval
We staan weer aan de vooravond van Carnaval.
Gelukkig en fijn dat we dit jaar weer volop “leut”
kunnen maken. Dit gaan we onze school natuurlijk
niet voorbij laten gaan. Donderdag staat in het teken
van carnaval. De kinderen zullen al op het schoolplein
worden verwelkomd met de nodige carnavalskrakers.
De kinderen (en de leerkrachten) mogen uiteraard
verkleed naar school komen. We zullen het feestje deels in de klas vieren en deels in de
gymzaal.
Kortom.... de kinderen van het Mozaïek zullen in polonaise de vakantie in gaan!

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.

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.
Op onze website vindt u de flyer: https://hetmozaiek.ogperspecto.nl/actueel/nieuwsbrief

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:
• 21 februari: Er staat een vreemdeling in de tuin…. Groep ½
• 24 februari: Carnaval.
• Vanaf 1 februari: Start van de kinderjury.
• 14 maart: MQ-scan

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

