
     
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

 

De eerste week na de vakantie vloog voorbij. Iedereen had er weer zin in. We zijn ook blij 
dat we de kinderen na de vakantie weer mochten ontvangen. We hopen dat u heeft 
genoten van mooie feestdagen en een heerlijke vakantie heeft gehad.   

Schoolfruit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Covid-19. 
Wij willen u vragen 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. 
 
 
 OTV(+) 
Deze week zijn we enthousiast van start gegaan met het project OTV(+). De 
aanmeldingen waren overweldigend en zodoende hebben we helaas ook een paar 
kinderen moeten teleurstellen. De kinderen van groep 8 krijgen extra ondersteuning in 
de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. We zetten hier vol in op 
de ontwikkeling van de Executieve Functies (Leren Leren). Dat wil zeggen dat we werken 
aan vaardigheden ontwikkelen als plannen, timemanagement, doorzettingsvermogen. 
Voor de kinderen van groep 5 tot en met 7 hebben we ook de Executieve Functies op de 
planning, maar we vullen hier rekenen, taal en spelling aan toe.  
De kinderen vonden dat het uur deze week telkens wel heel snel om is. Dat is een goed 
teken! 
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Een heel fijn weekend toegewenst!  
Team Het Mozaïek  

Leerlingenraad. 
Deze week heeft de leerlingenraad laten weten dat er binnenkort verkiezing zijn voor 
nieuwe leden. De huidige raad is nu een half jaar werkzaam. De kinderen die nu in groep 
8 zitten mogen in de raad blijven zitten, zodat zij de taken goed over kunnen dragen en 
de nieuwe raad kunnen ondersteunen. Verder zijn alle leerlingen vanaf groep 5 
uitgenodigd om zich verkiesbaar te stellen. Maandag kunnen zij laten weten aan de 
huidige raad dat zij graag mee willen doen met de verkiezingen. Vervolgens is het de 
bedoeling dat de kinderen campagne gaan voeren. Dat houdt in dat zij zichzelf in de 
volgende (online) bovenbouwvergadering gaan voorstellen. Ze vertellen wie ze zijn en 
wat zij willen bereiken als ze in de Leerlingenraad zitten. Ook vertellen ze welke 
kwaliteiten ze hebben die waardevol zijn voor de Leerlingenraad. In een volgende 
(online) bovenbouwvergadering zullen de kinderen allemaal mogen stemmen. Zo 
hebben we in februari een nieuwe Leerlingenraad. We wensen alle kinderen heel veel 
plezier en succes! 
 
 
 

 
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) 
 
 
 

 


