Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is weer begonnen!
Wat vinden we het fijn om de kinderen weer te zien. Fantastische verhalen hebben we
gehoord. Het was ook weer een beetje wennen. Vooral voor de allerkleinste onder ons.
Het is toch wel spannend om zonder papa of mama naar de juf te lopen. Maar het is
gelukt. De eerste week is alweer voorbij. We gaan genieten van het komende jaar.

Schooltijden en schoolingangen.
De ingangen heeft iedereen inmiddels weer gevonden en de kinderen zijn dit ook weer
gewend. Er is nog wat verwarring over de inlooptijden.
Vanaf 8:20 zijn de kinderen welkom op school. Om 8:30 starten de lessen.
De kleuterjuffen zullen ervoor zorgen dat ze op het plein staan om de kinderen op te
vangen in deze 10 minuten. De leerkrachten van de overige groepen staan bij de deur
van hun lokaal om de kinderen op te vangen.
Om 14:00 is de schooldag ten einde.
Mochten er nog vragen zijn, dan kan u terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

Gevonden voorwerpen.
Deze week zijn er toch nog wat gevonden voorwerpen her en der opgedoken. Komende
week zullen we de kinderen vragen er even langs te lopen en hun spulletjes mee te
nemen. U kunt hierbij denken aan jassen, broodtrommels en drinkflessen. Er zitten geen
volledige gymtassen bij.
Mocht u toch nog iets missen uit de bovengenoemde categorie, dan kunt u dit aangeven
bij de leerkracht.

Schoolgids.
De schoolgids staat sinds deze week online. Via onze website kunt u deze lezen.
www.hetmozaieksluiskil.nl
In de schoolgids vindt u onze visie op onderwijs, informatie over protocollen en
procedures, maar ook praktische informatie over de invulling van ons onderwijs.

Oeps, een foutje.
Deze week is er een foutje ontdekt op de website. Fijn dat dit wordt doorgegeven, want
zo kunnen we het aanpassen.
De meivakantie staat er verkeerd op. Voor je juiste data kunt u ook onder aan deze
Nieuwsflits terecht.
De website passen we zo snel mogelijk aan. Onze excuses voor het ongemak.

Op weg naar groep 2/3.
Afgelopen woensdag hebben wij als leerteam van groep 2/3 samengezeten.
Er werden enkele vragen op de tafel gegooid die we de komende weken zullen onderzoeken.
Door middel van een wekelijkse update willen wij u graag meenemen in ons verhaal.
Wij zijn alvast heel enthousiast!
Groetjes het leerteam 2/3

Traktaties.
In de vorige Nieuwsflits hebben we verteld dat er weer getrakteerd mag worden. Hier
zaten wel kleine richtlijnen bij, maar daar is heel creatief mee omgegaan.
We vinden dit als school echt een compliment waard. Wat zaten er leuke traktaties bij.
Bellenblaas, vliegtuigjes die je in elkaar kon knutselen en opblaasbare diademen met
oortjes. Iedereen heeft ervan genoten.
Het geeft aan dat we ons goed kunnen aanpassen als school, ouders en kinderen in de
huidige situatie.
Nogmaals complimenten.
Kwink.
Onze school gebruikt voor de sociaal emotionele ontwikkeling de methode Kwink. Aan de
hand van deze methode leren we de kinderen vaardigheden aan om vriendjes te maken,
ruzies op te lossen en om te kunnen gaan met moeilijke situaties. We leren ze voor
zichzelf op te komen, maar ook welke manier het best werkt.
In de bijlage vindt u een Koelkastposter. Deze geeft aan waar we op dit moment mee
werken.
Muziekimpuls.
Vorig jaar hebben we meegedaan met een muziekproject in samenwerking met
Toonbeeld. Dit jaar gaan we dit weer doen. In de bijlage vindt u een formulier om uw kind
aan te laten geven met welk instrument ze dit jaar in aanraking willen komen.
We zullen proberen om de kinderen in een andere groep als vorig jaar te plaatsen. Soms
komen we er helaas niet onderuit en zitten de kinderen in een groep met een instrument
dat ze al eerder hebben bespeeld.

Luizenpluis.
Na iedere vakantie hadden we op Het Mozaïek een fijne werkgroep die alle hoofden van
de kinderen bekeken op zoek naar de gevreesde luizen.
Helaas kan dit nu niet in verband met de Corona-maatregelen. We willen u vragen om
alert te zijn en regelmatig te controleren bij uw zoon of dochter.
In de bovenbouw zijn er gesignaleerd en dit is direct behandeld, maar zo af en toe steken
ze dus nog de kop op.

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:
• Woensdag 7 september start het muziekproject in samenwerking met Toonbeeld.
• Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek.
• Donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf.
Een heel fijn nieuw schooljaar toegewenst!
Team Het Mozaïek

