Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag hebben we een erg leuk en gezellig Carnavalsfeest gevierd. Muziekbingo, hossen
en polonaise, knutselen en letterfeest. De pret kon niet op!
Nu kunnen we gaan genieten van Carnaval en een welverdiende vakantie. Heel veel
plezier!
Schoolfruit

Vrije dag
Opgelet: vrijdag a.s. 25 februari 2022 is de school gesloten.
Daarna start de carnavalsvakantie!

Sportmix
Samen met SportPunt willen we de kinderen op maandagmiddag de gelegenheid geven
om een aantal weken te sporten in de gymzaal op school. Wel moeten de kinderen zich
hiervoor opgeven. De flyer zit in de bijlage en kunt u terugvinden op onze website.

Covid-19
Wij willen u vragen (indien u dit wilt delen!) om ons ook op de hoogte te blijven 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

Berichtje
Vanaf 1 maart zal juf Janet Verlinde starten als directrice van Het Mozaïek. Daar ben ik blij
om. Ik kan met een gerust hart “mijn tijdelijke periode” op Het Mozaïek in Sluiskil overdragen
aan haar.
In de bijna twee jaar dat ik op Het Mozaïek heb mogen werken, heb ik in ieder geval gezien met
hoeveel passie de collega’s dagelijks hun bijdrage proberen te leveren aan het “groeien” van
kinderen.
Ik kijk met heel veel plezier terug op deze periode waarbij we elkaar helaas door “de
omstandigheden” te weinig hebben kunnen ontmoeten. Nu het “zonnetje” weer gaat schijnen
op dit gebied, zullen de mogelijkheden voor de school alleen maar toenemen. Ik zal op een
gepast moment nog afscheid nemen van de kinderen en de collega’s.
Ik wens iedereen veel succes met de verdere groei en bloei binnen en buiten de school en tot
ziens!
Meester Godfried

Beste ouders/verzorgers,
Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in maart. Dit jaar is dag
18 maart. Het is dé dag waarop kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen. Wij
hebben hierover contact met het Elisabethhof in Sluiskil.
Wij zijn op zoek naar 3 ouders die ons op vrijdagochtend 18 maart willen helpen met
pannenkoeken bakken op school.
U kunt zich opgeven door een e-mail naar mij te sturen op het volgende e-mailadres:
sofiemartens@elevantio.nl
Dit kan t/m 4 maart. Mochten er meer ouders zich hebben opgegeven, dan zal er geloot
worden.
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep 'Pannenkoekendag'

Vacature lid oudergeleding ondersteuningsplanraad
In de bijlage zit een vacature voor de ondersteuningsplanraad. Heeft u een mening over
hoe begeleiding en ondersteuning in het onderwijs beter kan? Wilt u meedenken over het
beleid hiervoor. Dan is de vacature misschien wel iets voor u.

Audit
Vorige week hebben we een audit gehad. Dit is een onderzoek waarbij de grote vraag is:
“hoe kunnen we op allerlei gebieden nog beter worden ?”. Hiervoor zijn leerlingen,
ouders, team, directie etc. bevraagd, zijn er tal van documenten bestudeerd en zijn er
lessen bezocht door heel de school. Het rapport is in de maak maar we hebben al een
eerste doorkijkje gekregen. De terugkoppeling is een positieve audit waarbij de
auditoren veel passie en energie hebben gezien met uiteraard nog tal van
verbeterpunten. Vanuit het ouderpanel kwam o.a. naar voren dat er nog verbeterruimte
ligt in heldere communicatie. Hiermee gaan we uiteraard aan de slag.
Zodra het rapport definitief zullen we de genoemde items een plek geven.
Kortom...wordt vervolgd.

Badminton dubbeltoernooi
SportPunt van gemeente Terneuzen organiseert samen met BC Terneuzen een
badmintontoernooi. De flyer zit in de bijlage en staat op onze website.

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.

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:
• 14 maart: MQ-scan
• 18 maart: Pannenkoekendag

Een hele fijne vakantie toegewenst!
Team Het Mozaïek

