Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar begint weer!
Vanaf maandag mag iedereen weer naar school. We hopen met deze nieuwflits een hoop
vragen te beantwoorden. Mocht u nog vragen hebben, dan kan u altijd terecht bij de
leerkrachten.
Het team heeft er in ieder geval weer veel zin in. Afgelopen week zijn we druk aan het
werk geweest om de school en de lokalen weer helemaal gereed te hebben voor
maandag. We kunnen niet wachten om alle kinderen weer te mogen ontvangen.

Schooltijden en schoolingangen.
De schooltijden zijn in verband met het continurooster als volgt. De maandag tot en
met de vrijdag gaan de kinderen van 8.30 tot 14.00 naar school. Alle dagen zijn gelijk.
De kinderen kunnen via hun eigen ingang vanaf 8.20 naar binnen.
De groepen 1 en 2 verzamelen bij hun juf op het plein.
Groep 3 gaat via het grasveld aan de zijkant van het gebouw via de nooddeur van
hun lokaal naar binnen.
Groep 4 gaat via het schoolplein door de deur van de gang van de gymzaal.
Groep 5 gaat via het grasveld aan de zijkant van het gebouw via de nooddeur van
hun lokaal naar binnen.
Groep 6 gaat via het schoolplein door de deur van de gang van hun lokaal.
Groep 7 en 8 gaan via het schoolplein door de deur van hun lokaal.
De leerkrachten zullen de kinderen bij de ingangen opvangen.
We moeten alle ouders en verzorgers vragen om niet op het plein te komen of
zonder afspraak de school in te lopen. Wanneer u een leerkracht wilt spreken, maak
dan via email of telefoon een afspraak. Als u belt, dan graag na half 3.
Middels een triage-protocol kunnen we u, wanneer nodig, uitnodigen op school.
Hiervoor gelden dan de RIVM-regels en moet de 1,5 meter gewaarborgd kunnen
worden.
Ziekmeldingen graag tussen 8 uur en kwart over 8 telefonisch doorgeven. Wanneer
we onverhoopt niet bereikbaar zijn, kunt u ook mailen naar de betreffende
groepsleerkracht(en).

Gymlessen.
Deze week hebben we te horen gekregen dat we weer gebruik mogen maken van de
gymzaal. Dat betekent dat de gymlessen vanaf komende week weer terug opgestart
gaan worden.
Dit betekent dat de kinderen gymspullen mee moeten nemen naar school.
Voor de groepen 1 en 2 houdt dit in dat er gymschoenen nodig zijn. We willen u vragen
om aan de zijkant van de schoenzolen de naam van uw zoon of dochter te zetten. De
schoenen van de kleuterklassen blijven op school. Wanneer ze te klein worden, zal de
leerkracht dit aan u doorgeven.
Voor de groepen 3 tot en met 8 is er iets meer nodig.
Deze groepen sporten in een t-shirt, een korte broek en gymschoenen. Bij de
gymschoenen moet er gelet worden op de stevigheid. Balletschoentjes voldoen niet.
Hier kunnen de kinderen niet mee rennen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, doordat
ze vaak doorglijden. De zolen zijn wit of grijs en ze kunnen goed dicht met veters of
klittenband.
Hebben de kinderen geen gymspullen bij, dan mogen we de kinderen niet mee laten
sporten.

Benodigdheden.
De kinderen hoeven niet veel mee te nemen naar school. Hieronder een lijstje:
• Gymspullen (op maandag mee naar school en op vrijdag weer mee naar huis.)
• Hapje voor de kleine pauze
• Een lunch
• Een koptelefoontje voor de kinderen vanaf groep 3 voor het gebruik van de
chromebooks.
• Een goede stevige tas. Vanaf groep 4 moet deze groot genoeg zijn om er een
A4-map in te kunnen steken. De voorkeur heeft een rugtas omdat we de tassen
aan de stoelen hangen, maar hierin bent u natuurlijk wel vrij om uw eigen
keuze te maken.
• Vanaf groep 6 is een agenda aan te raden.
• Vanaf groep 7 en 8 is een agenda noodzakelijk.
In alle andere materialen voorziet de school. Het is niet de bedoeling dat kinderen hun
eigen pennenzakken meenemen. Deze gaan terug mee naar huis. Iedere leerling krijgt
schrijf- en kleurmateriaal. Ook schriften zijn genoeg aanwezig.

Lunch en pauzehapjes.
Het continurooster blijft ook dit jaar Perspecto-breed gehandhaafd. Dat betekent dat de
kinderen tussen de middag in de klas met hun groep lunchen. We proberen deze pauze
echt als een gezellig en ontspannen moment in te vullen. Voor de lunch neemt iedereen
zijn eigen eten en drinken mee. Wat betreft het drinken, hebben wij op school ook
koelkastjes. Mocht u het wenselijk vinden, dan kunt u bijvoorbeeld een pakje melk
meegeven en dan zetten we deze koel. Wel zo lekker.
Wat betreft de pauzehapjes vragen we u om hierin een gezonde keuze te maken. De
woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze fruitdagen. Dat betekent dat we op deze
dagen verwachten dat de kinderen een stuk fruit en een flesje water mee hebben.
Verder hopen we dat het project van het EU-schoolfruit weer van start zal gaan.
Afgelopen jaar was dit in verband met Covid-19 stop gezet. We schrijven ons gewoon
weer in en we houden u op de hoogte.

Traktaties.
Dit schooljaar mag er weer getrakteerd worden. Echter zitten er nog wel richtlijnen aan.
De traktaties moeten bijvoorbeeld nog in de winkelverpakking zitten. Een gezond
voorbeeldje is bijvoorbeeld een banaan. Maar mocht u iets ander willen trakteren, dan
kunnen verpakte koeken ook een optie zijn.
Helaas mogen we fruitspiesjes bijvoorbeeld niet laten trakteren. Mocht u twijfelen, neem
dan even contact op met de leerkracht.

Schoenen.
In verband met het mooie weer dragen de kinderen graag slippertjes of sandaaltjes.
Hoewel heel mooi, kan het tijdens het spelen op het plein wel gevaarlijk zijn. Slippers
zorgen ervoor dat kinderen boven in het klimrek uit kunnen glijden. Spelen in de
pannakooi is met dit soort schoeisel niet aan te raden.
We willen vragen om de kinderen stevige schoenen aan te laten trekken zonder open
tenen. Wanneer de kinderen toch graag hun slippers of sandalen aantrekken, mogen zij
niet in de klimrekken of in de pannakooi in verband met hun eigen veiligheid.

Het vakantierooster en studiedagen voor schooljaar 2020-2021.
• Studiedag:
18 september 2020
• Perspectodag:
7 oktober 2020
• Herfstvakantie:
19 t/m 23 oktober 2020
• Kerstvakantie:
18 december t/m 1 januari 2021
• Carnavalsvakantie: 12 t/m 19 februari 2021
• Studiedag:
22 maart 2021
• Paasvakantie:
2 t/m 5 april 2021
• Meivakantie:
26 april t/m 7 mei 2021
• Hemelvaart:
13 t/m 14 mei 2021
• Pinksteren:
24 t/m 25 mei 2021
• Zomervakantie:
23 juli t/m 5 september2021

Belangrijke data:
• Maandag 24 augustus is de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Een heel fijn nieuw schooljaar toegewenst!
Team Het Mozaïek

