
 
 Nieuwsbrief 2  schooljaar 2018-2019 

Kinderpostzegels, Kinderboekenweek en Computers 
 

Beste ouders en kinderen, 

Het schooljaar is amper 6 weken oud en het  is alsof we al een hele tijd bezig zijn.  De kin-
deren en leerkrachten hebben goede afspraken gemaakt over het werken in de groepen en 
ook de organisatie van allerlei activiteiten verloopt voorspoedig.  

De activiteiten rondom de Kinderboekenweek starten 1 oktober met  voorstellingen voor 
alle groepen maandagochtend.  Daarna volgen activiteiten in de groep en de Boekenmarkt 
op 5 oktober.  Ook de Kinderpostzegelactie is volop bezig.  De kinderen van groep 7  doen 
hun best om zoveel mogelijk te verkopen voor hun goede doel. 

Wat onderwijs betreft zijn de leerteams rekenen, taal en pedagogisch  klimaat en leren druk 
bezig om  ons onderwijs te versterken. De extra investering van Chromebooks in groep 6 en 
7 maakt het mogelijk om nog meer en beter op maat te kunnen werken.  In groep 3, 4 en 5 
zijn  hierdoor meer vaste computers ingezet  zodat  de kinderen in deze groepen ook meer 
kunnen  oefenen. 

Leren in 2018 kan niet meer zonder  digitaal te werken. Het aanbod op de computers en 
Chromebooks maakt  leren uitdagend en leuk! 

 

We zijn maar wat blij met de enthousiaste 
ouders die zich hebben aangemeld om deel 
te nemen aan de werkgroepen. 
De voorbereidende werkzaamheden die no-
dig zijn voor de grote activiteiten eind dit  
kalenderjaar zijn  al gestart.  
De deelnemers aan de werkgroepen worden 
door de verantwoordelijke teamleden  uitge-
nodigd om verder de activiteiten vorm te ge-
ven.       

De ouderkamer is een plaats waar ouders,  
kinderopvang en externen  elkaar ontmoe-
ten. Afwisselend   op woensdag -en vrijdag-
ochtend 1x in de 14 dagen. Koffie en thee 
staan klaar vanaf  8:45 tot 10:00 uur op de 
gang bij het consultatiebureau. Heeft u vra-
gen voer opvoeden, gezondheid, jonge kin-
deren enz. laat het ons weten dan is dat het 
waar we het over hebben.                                                                                                                          
Daarnaast worden ook ontspanningsactivi-
teiten ondernomen . Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deze  activiteiten. 

Veel enthousiaste ouders voor 
de werkgroepen! 

Donderdagmiddag is het een gezellige boel op school,  
Helemaal als de gitaar groep samenspeelt met de drummers. 

School Rocks! 

Ouderkamer Het Mozaïek gestart. 



 

De BSO van Het Mozaï ek organiseert sa-

men met de Speelneus op donderdag-

middag na school super leuke activitei-

ten. Op de foto’s zie je hoe gezellig er 

wordt  gespeeld en leuk herfst knutsels 

gemaakt. 

Aktiviteitenkalender 
1 oktober voorstellingen  in het kader van de Kinderboekenweek 

3 oktober Perspectodag, alle kinderen vrij 

3 oktober t/m 14 oktober Kinderboekenweek, thema Vriendschap 

5 oktober Boekenmarkt 

12 oktober workshop Yoga met  Femke Hanse, georganiseerd door de 

Ouderkamer 

31 oktober Bieb-ochtend i.s.m. GGD, logopedie en bibliotheek 

24 september t/m 4 oktober Kinderpostzegelactie 

8 november schoolontbijt 

5 december komt Sinterklaas op bezoek  

Elke dag 5 minuten later beginnen in de ochtend en middag scheelt al  
45 minuten effectieve lestijd per week.  

Op tijd komen, jong geleerd, oud gedaan. 

Na de vakantie weer starten is altijd even wennen. Echter op tijd komen is 

iets wat altijd weer de aandacht vraagt. Voor de leerkrachten die op tijd wil-

len starten is het lastig als kinderen te laat komen. Voor het kind dat te laat 

komt  is het niet prettig om op die manier binnen te komen.                            

Op tijd komen is en blijft een aandachtspunt voor ons en voor ouders maar  

vooral in het belang van de kinderen. 

15 t/m 19 oktober is het Herfstvakantie, 

22 oktober zijn we weer op school. 


