Beste ouder(s)/verzorger(s),
Spelen op het plein.
Voor de groepen 4 tot en met 8 is er een Spel van de Maand. Op de woensdag aan het
begin van elke maand wordt er door groep 7/8 een spel bedacht en uitgewerkt. Zij leggen
het spel uit en op de woensdagen wordt het spel tussen de middag gespeeld. Afgelopen
woensdag was het de eerste keer. Iedereen was heel erg enthousiast en er werd fanatiek
gesprongen en gespeeld. De kinderen gingen met een grote lach op hun gezicht weer naar
binnen na de pauze.
Muziekimpuls.
Afgelopen week hebben veel kinderen hun keuze voor het instrument dat ze willen
bespelen, doorgegeven. Iedereen is zo goed mogelijk ingepland en er is rekening
gehouden met de indeling van vorig jaar.
Maandag start voor groep 3 de verkenning in de muziek en voor groep 4 tot en met 8
starten de lessen 10 september.

Kidscollege in de bibliotheek.
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen organiseert vanaf dit schooljaar samen met
Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen iedere maand een kidscollege rond een boeiend
onderwerp, voor kinderen van groep 6 t/m 8.
Het eerste kidscollege, over het Coronavirus, staat gepland op woensdag 9 september
a.s. en wordt verzorgd door Professor Ger Rijkers immunoloog en werkzaam bij
University College Roosevelt in Middelburg.
Locatie: Bibliotheek Terneuzen
Tijdstip 15.00 tot 17.00 u.
De toegang is gratis. Wel wordt gevraagd om vooraf aan te melden via www.cezvl.nl

Op weg naar groep 2/3.
Binnenkort mogen we een kijkje gaan nemen in een groep 2/3 op een andere school.
Daar kunnen we inspiratie opdoen en kijken hoe zij deze combinatiegroep vormgeven.
We kijken er naar uit om deze nieuwe ideeën te mogen uitwerken.
Groetjes het leerteam 2/3
Kids2Fun Lasergamen.
In de bijlage van deze brief zit een poster. Op deze poster staat hoe kinderen zich kunnen
aanmelden om te kunnen lasergamen. Ze doen dit op twee verschillende locaties en de
kosten zijn 2 euro per persoon.
Veel plezier!!
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 7 september start het muziekproject in samenwerking met Toonbeeld in
groep 3.
• Donderdag 10 september start het muziekproject in samenwerking met
Toonbeeld in de groepen 4 tot en met 8.
• Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek.
• Donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf.

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

