Beste ouder(s)/verzorger(s),
Corona
Ook op onze school komen we er niet aan onderuit dat er soms kinderen of
leerkrachten verkouden worden/griepverschijnselen krijgen. Op het moment dat we
hier als school mee worden geconfronteerd, zullen we handelen. Hiervoor hebben we
richtlijnen vanuit ons bestuur en op medisch vlak laten we ons adviseren door de
GGD.
Indien een leerkracht dus aangeeft dat hij/zij klachten heeft, mag hij/zij niet komen
werken. Afhankelijk van het verloop/uitslag van de test komt de leerkracht weer terug
op school. Uiteraard zullen we ons uiterste best doen om dit goed op te vangen door
intern te schuiven, vervanging aan te trekken of groepen op te delen. In het uiterste
geval zou het kunnen zijn dat we een klas naar huis moeten sturen.
Bij kinderen zullen we uiteraard ook handelen volgens de voorschriften. Deze zijn van
groep 3 t/m 8 iets anders dan bij de jongere kinderen. Indien ons signalen bereiken,
waarbij we ouders dienen te informeren, zullen we altijd in overleg gaan met de
GGD! Zij zullen hiervoor de juiste adviezen geven. Indien dit niet nodig blijkt te zijn, zal
school ook geen informatie naar ouders sturen! Dit vertrouwen dienen we in elkaar te
hebben.
Indien het nodig is, zal school (op advies van de GGD) ouders informeren!
Indien u zelf twijfelt kunt u ook altijd bellen met de GGD.
In de bijlage vindt u twee handige beslisbomen.

Op weg naar groep 2/3
In de voorbereiding op het samenvoegen van groep 2/3 proberen we alvast het
groepsgevoel te stimuleren. Dit doen we door gezamenlijk buiten te spelen met groep 1
t.e.m. groep 3.
De komende tijd zullen we hier aan verder werken door het inzetten van verschillende
groepsbindende activiteiten.
Groetjes het leerteam 2/3

Muziekimpuls.
Deze week zijn we van start gegaan met de muzieklessen. Wat was het weer geweldig.
Zoveel muziek in de school. Gitaar, keyboard en gezang. De eerste lessen zitten er dus
alweer op. Veel kinderen krijgen hun instrument de komende periode mee naar huis.
De lessen zijn verlopen met de RIVM-protocollen in ons achterhoofd. De instrumenten
zijn gereinigd en ontsmet voor ze aankwamen bij ons op school, dus kunnen we
ontspannen creatief bezig zijn.
Dit jaar zullen we het project wel mooi afsluiten, maar helaas op een andere manier dan
de afgelopen jaren. Hoe precies? Dat hoort u nog van ons.

Naschoolse activiteiten.
Afgelopen woensdag was er de workshop Graffiti. Voor deze workshop konen 20
kinderen zich inschrijven en zij mochten dan een middag als echte kunstenaars aan de
slag met spuitbussen.
De workshop zat heel snel al helemaal vol met dolenthousiaste bovenbouwers.
Zij hebben zich woensdag helemaal uitgeleefd en hebben prachtige kunst gemaakt. Ze
mochten allemaal hun eigen plaat “taggen”. De resultaten zijn zeer de moeite waard.

Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe rekenmethode. Hieronder
informeren wij u daarom graag iets meer over Getal & Ruimte Junior.
Wat is Getal & Ruimte Junior
Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit
aan op Getal & Ruimte, de wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De kans
is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het voortgezet onderwijs ook
hiermee gaat werken. Ze hebben daarmee een voorsprong, omdat ze al gewend zijn
aan de manier van rekenen zoals deze in de junior editie wordt aangeboden.
Kenmerken
Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en
eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief
rekenonderwijs. Zowel op papier als digitaal werken de kinderen aan één onderwerp
per week met vaste rekenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen). Er is
iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’
sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).
• Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie.
• Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën.
• Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog
verder wilt oefenen voor de toets) en feedback op maat.
Meer weten?
Op de website getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode. U kunt
natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht.

Nieuwe gezichten.
Dit jaar hebben we veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen op school. De komende
weken zullen zij zich aan u voorstellen. Hieronder kunt u het stukje van Aimee lezen.

Hey, Ik ben Thomas, 18 jaar, en ik loop dus stage op de basisschool ’t Mozaïek. Zelf zit ik
op de lerarenopleiding van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Mijn vooropleiding is de
havo op het Lodewijkcollege in Terneuzen. Ik ben bijna elke zaterdag op scouting leiding
aan het geven.

Hoi allemaal,
Ik zal mezelf even voorstellen ik ben Aimee Nijskens, 18 jaar. Ik heb vorig jaar de havo
gedaan en daarna een tussenjaar. In mijn tussenjaar heb ik veel gewerkt bij de Jumbo
en een tapasbar in Terneuzen. Dat vond ik erg leuk maar ben nu super blij dat ik weer
aan de slag kan met school. Ik wist al heel lang dat ik juffrouw wilde worden en dat ik
nu stage mag lopen in groep 3 vind ik dan ook erg leuk. Ik heb zelf 2 zusjes en 1
broertje. Mijn broertje zit nog op de bassischool en verder ook veel nichtjes en
neefjes waar ik wel eens oppas. Kortom super leuk dus! In mijn vrije tijd vind ik het
heel leuk om wat met vriendinnen te doen en dans ik al sinds dat ik 8 ben! Ik hoop dat
jullie mij op deze manier iets beter hebben leren kennen.

EEN NIEUW GEZICHT…..
Beste ouders/verzorgers en kinderen van basisschool Het Mozaïek.
Mijn naam is Suzanne Ferket. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters in de leeftijd van 7
en 2 jaar.
Samen wonen wij in Sint Jansteen. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten, uit eten, erop
uit met het gezin en met vrienden.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt op een peutergroep gevestigd op
basisschool De Wereldboom in Hulst. Vorig schooljaar mocht ik meekijken in de
kleuterklas van diezelfde school en heb ik de opleiding onderwijsassistente gevolgd.
Dit schooljaar zal ik te vinden zijn in groep 1,2 en 3 bij jullie op school, ik heb er zin in!
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
Tot ziens!
Juf Suzanne

Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Gwen Martens en ik ben 17 jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders
en broertje in Terneuzen. De opleiding die ik volg is Kindprofessional op het Scalda
in Terneuzen. Gedurende dit schooljaar loop ik op de maandag bij jullie kinderen in
groep 7 en 8.
In mijn vrije tijd ben ik graag met vriendinnen. Ik hockey twee keer in de week en in
de avonden werk ik bij restaurant Delphi.
Ik heb veel zin om met uw kinderen te werken en ervaring op te doen.
Groeten,
Gwen

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:
• Vrijdag 11 september zijn de lessen weerbaarheid voor de groepen 5 t/m 8
gestart.
• Woensdag 23 september start het project Kinderpostzegels voor groep 7/8.
• Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek.
• Donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf.
• Maandag 2 november is er voorbereiding in de groepen 5 tot en met 8 voor
Sinterklaas.
• Woensdag 4 november is het Nationaal Schoolontbijt voor de hele school.

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

