
  
  

  

     
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  

 

Week 38. 
Wat gaat het snel. Ook week 3 is alweer voorbij. Inmiddels zijn de kinderen wel aardig 
gewend aan het nieuwe lokaal en de nieuwe juf of meester.  
We spelen heerlijk op het plein, waarbij tikkertje en het stoeien met spelregels altijd een 
hit zijn. Het leukst is eigenlijk dat we ook kunnen spelen met onze vrienden en vriendinnen 
uit de andere groepen.  

Omgekeerde oudergesprekken.  
De meeste gesprekken hebben deze week plaatsgevonden. Het was heel fijn om te horen 
hoe de kinderen en u als ouder, de eerste weken heeft ervaren. Wij zien u als de 
deskundige als het gaat om uw kind(eren). Deze week hebben wij dan ook enorm veel 
geleerd en dat kunnen we dit schooljaar allemaal toepassen in ons onderwijs. Heel erg 
bedankt hiervoor! 
 

Kinderpostzegels. 
Alle kinderen hebben te maken met de nasleep van corona. Of je nu in een benarde 
thuissituatie zit of woont in een fijn gezin; de schooldeuren waren nagenoeg voor 
iedereen gesloten. Sociale contacten zijn niet of nauwelijks mogelijk. Er is een toename 
van huiselijk geweld, armoede en mentale problematiek. De gevolgen van corona worden 
langzaam zichtbaar. Daarom komt Kinderpostzegels dit jaar in actie voor alle 1,5 miljoen 
basisschoolkinderen in Nederland. 
Onze school doet dit jaar ook weer mee en we hopen dat de kinderen met veel succes de 
producten van de Kinderpostzegelactie kunnen verkopen.  
 

De activiteiten en de werkgroepen. 
We mogen u weer vragen om deel te nemen aan de werkgroepen. Samen weer 
activiteiten organiseren is veel fijner. Komende week geven we de inschrijfformulieren 
mee. Dan kunt u zich inschrijven voor de verschillende werkgroepen. Denk bijvoorbeeld 
aan het organiseren van het feest van Sint, het Kerstfeest, Carnaval, Pasen en natuurlijk 
het Eindfeest. Maar ook de werkgroepen die het fruit verzorgen in de kleine pauze, de 
luizenpluis of de klusouders (die is redelijk nieuw) zoeken altijd mensen om te komen 
helpen.  
Wij kijken er in ieder geval enorm naar uit. We hopen op uw hulp te kunnen rekenen.  
 



 

Medezeggenschapsraad Verkiezingen. 
De 4-jaarstermijn van de ouderleden Angelo Boonman, Valesca de Rocker-Buyl en Ilse 
de Greef-Sprangers loopt af. Angelo en Ilse stellen zich terug verkiesbaar. Valesca 
treedt af als ouderlid. Bij deze daarom de oproep aan u om aan de verkiezingen deel 
te nemen! 
Wat houdt de MR in? 
De MR denkt mee over de kwaliteit en organisatie van het onderwijs op Het Mozaïek 
en zorgt ervoor dat de mening van de ouders en personeel meetelt. 
De MR vergadert ongeveer elke 6 weken, dus zo’n 8 à 9 keer per jaar. 
De vergaderingen gaan over zaken als: 

• Kwaliteit onderwijs 

• Veiligheid in en rond de school 

• Veranderingen in de schoolorganisatie 

• Communicatie naar ouders 
Wilt u meepraten en meedenken over de kwaliteit en de organisatie van onze 
school? 
Meld u dan nu aan voor de medezeggenschapsraad van het Mozaïek!  
Aanmelden? 
Stuur uw naam, foto en motivatie waarom u als ouder een goede kandidaat bent 
voor de MR per e-mail naar het e-mailadres van de MR: 
mrmozaieksluiskil@gmail.com.  
Wanneer de kandidaten bekend zijn zullen de kinderen een papieren stembiljet mee 
naar huis krijgen. Hierop kan elk gezin zijn stem voor een ouderlid aangeven. De 
uitslag van de verkiezing wordt daarna in de nieuwsflits bekend gemaakt. 
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden als ouderlid binnen de MR? Spreek ons 
aan! Doe mee! :-) 
 

Ouders en verzorgers zijn welkom. 
Vanaf aanstaande maandag bent u weer welkom op ons plein. Zo kunt u rustig helpen 
met het wegzetten van de fiets of nog even een kus en een knuffel geven.  
De ouder(s) en verzorger(s) van groep 1 mogen na de bel meelopen tot in de gang bij het 
lokaal. Daar kunt u nog helpen met het weghangen van de jas en mag u daar afscheid 
nemen.  
De kinderen vanaf groep 2 tot en met 8 kunnen vanaf 10 voor half 9 zelfstandig naar de 
klas toe. Daar worden ze rond 5 voor half 9 verwacht, zodat we de lessen echt om half 9 
kunnen starten.  
 
Om 2 uur komen de kinderen van groep 1, 2 en 3 samen met de juffen naar buiten. De 
kinderen vanaf groep 4 doen dit zelfstandig.  
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Een heel fijn weekend toegewenst!  
 
Team Het Mozaïek  

De vakanties en de studiedagen voor het schooljaar 2021-2022.  
 
De vakanties 
Herfstvakantie: 25-10 tot en met 29-10  
Kerstvakantie: 24-12 tot en met 07-01  
Couleur Locale: 25-2 
Carnavalsvakantie: 28-02 tot en met 04-03  
Paasvakantie: 15-04 tot en met 18-04  
Meivakantie: 25-04 tot en met 06-05  
Hemelvaart: 26-05 en 27-05  
Pinksteren: 05-06 en 06-06  
Couleur Locale 7-6  
Zomervakantie: 22-07 tot en met 04-09 
 
De studiedagen 
Elevantiodag: 6-10  
Studiedag: 26-11 
Studiedag: 4-4 
 

Belangrijke data:  

• 29 september: De start van de Kinderpostzegels voor de groepen 6 t/m 8 

• 30 september: 100% VerkeersveiligEvent voor de groepen 7 en 8 
 


