Beste ouder(s)/verzorger(s),
Studiedag.
Studiedagen zijn voor een team heel waardevol. We duiken nog een laag dieper in
ons onderwijs en vandaag waren begrijpend lezen en werkwoordspelling voor ons
belangrijke onderwerpen. Ook leren we graag van onze collega’s en heeft de
onderbouw een bezoek gebracht aan een school in Terneuzen.
We willen als school en als team ons onderwijs ontwikkelen en zorgen dat we de
puntjes op de i zetten.

Sportpunt
In de bijlage zitten twee inschrijfformulieren voor de volgende Sport Activiteiten.
Op 29 september 2020 organiseert VV Scheldesport een volleybalclinic. Deelname is
gratis, maar je moet je wel even opgeven. Als je hebt meegedaan, krijg je een mooie
herinnering die je op woensdag natuurlijk mooi kunt showen in de klas.
Op woensdag 7 oktober 2020 is er een tafeltennisclinic. Deze wordt georganiseerd door
TTV Effect ’71. Wederom is de deelname gratis en krijg je een leuke herinnering. Geef
je snel op en kom op 8 oktober je vaantje of medaille laten zien in de klas. (Psssst, deze
dag heb je ook vrij van school!)
https://www.terneuzen.nl/sportcentrumvliegendevaart/Sportpunt voor meer
informatie

Op weg naar groep 2/3
Vandaag hebben wij een bezoek gebracht aan BS De Parel in Terneuzen.
Daar hebben wij meegekeken in een groep 2/3.
Maandag starten we met thema herfst.
Samen bouwen we aan een themahoek waar we samen in kunnen spelen.
Groetjes het leerteam 2/3

De omgekeerde oudergesprekken.
De afgelopen weken hebben we u allemaal mogen ontvangen om kennis met elkaar te
maken. We hebben deze gesprekken als zeer prettig ervaren. Heel waardevol is voor ons
de band met u als ouder/verzorger, maar ook de terugkoppeling over uw kind(eren). Wij
hebben veel geleerd en we hopen dat dit voor u ook zo is.
Dank u wel voor uw betrokkenheid.

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 juf Julie lezen.

Hallo ouders, leerlingen en verzorgers,

Aangezien ik een ‘nieuw gezicht’ ben op deze school, wil ik me graag aan jullie voorstellen.
Ik ben Julie De Brauwer, 24 jaar en nieuw als leerkracht op onze basisschool het Mozaïek.
Voor ik hier terecht gekomen ben, heb ik op een Belgische school in het eerste leerjaar
(groep 3 ) gewerkt. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar onze school. Een grote
aanpassing vol nieuwe leerkansen voor mij als leerkracht, die ik graag met beide handen wil
grijpen.

In mijn vrije tijd ben ik terug te vinden in een gymzaal. Daar ben ik actief als trainer in de
ácro-wereld’. Meegaan op wedstrijden of fungeren als jurylid horen daar natuurlijk ook bij.
Dit schooljaar werk ik als juf in groep 4 en 6. Ik heb er alvast heel veel zin in, hopelijk
kunnen we er een schitterend jaar!
Tot snel!
Juf Julie

Leefplekmeter
Binnenkort gaan we als bovenbouw (groep 5 tot en met 8) meedoen aan de
Leefplekmeter.
Vanuit de GGD en de Gemeente is dit project gestart om de leefomgeving in Sluiskil
in kaart te brengen en om te kijken waar wij als echte “Sluuskillenaren” nu
behoefte aan hebben. Hierin willen ze de kinderen een centrale rol geven, want zij
zijn de toekomst van het dorp.
Er gaat hen gevraagd worden waar ze in het dorp last van hebben en waar de
gemeente bijvoorbeeld iets aan zou kunnen doen. Maar ook wat ze graag nog in
het dorp willen hebben. Ze mogen uitgebreid gaan dromen over het ideale Sluiskil.
En wat er nu zo mooi aan is?! Hebben we een knaller van een idee, dan worden er
mensen bij geroepen die het plan kunnen uitrekenen en uittekenen.
Dus begin maar al met dromen!

Het vakantierooster en studiedagen voor schooljaar 2020-2021.
• 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 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

