Beste ouder(s)/verzorger(s),

Kinderpostzegels.
We zijn weer begonnen!
De kinderpostzegel actie 2020 is afgelopen woensdag van start gegaan. Dit jaar zamelen we
geld in om ruim 90.000 kinderen in Nederland aan een veilig thuis te helpen.
De kinderen van groep 7/8 zijn razend enthousiast aan de slag gegaan, maar we kunnen
niet bij iedereen aanbellen in een week tijd. Natuurlijk gunt u deze 90.000 kinderen ook een
veilig thuis en daarom willen wij het bestellen van de leuke producten van de
kinderpostzegels makkelijker voor u maken. Onderaan dit bericht (en op de posters bij de
pleinpoorten) staat een QR-code, deze kunt u scannen, waarna u direct een bestelling kunt
plaatsen via de webshop. Wij, groep 7/8, danken u voor uw steun!

Op weg naar groep 2/3
Op donderdag hebben we voor het eerst een activiteit samen gedaan.
We leerden elkaar een compliment geven. We waren een echte groep 2/3.
Daar zijn wij blij om.
Verder willen we u als ouders uitdagen om mee te denken met de ontwikkeling van groep 2/3.
Wellicht spelen er vragen, waarop u graag een antwoord zou willen hebben. Graag
inventariseren we welke vragen er bij u spelen. Deze kunt u sturen naar het volgende
mailadres: info@hetmozaiek.nl
Groetjes het leerteam 2/3.

De wet van de Privacy
De komende week willen we als school goed in beeld krijgen hoe we er voor staan,
wat betreft de wet op de privacy, de AVG. Daarom krijgen alle kinderen maandag een
aantal formulieren mee, waarop u uw keuze kunt aangeven.
Er is een bijlage voor de school specifiek, maar er is ook een brief waarin we
toestemming vragen voor een andere vorm van beeldmateriaal.
We willen uw medewerking (of eigenlijk die van de kinderen) vragen bij het maken van
een promotiefilm om wederom subsidie aan te vragen voor het project Muziekimpuls.
Het project waarbij docenten van Toonbeeld onze kinderen les komen geven op
instrumenten. We moeten u echter wel vragen of uw zoon of dochter wel in beeld
mag komen.
Maandag komen deze twee bijlages uw kant op.

Sportieve activiteit in de herfstvakantie.
Zaalvoetbal.
In de herfstvakantie organiseren de medewerkers van SportPunt een
schoolzaalvoetbaltoernooi voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Het
zaalvoetbaltoernooi vindt plaats op 20 & 21 oktober 2020 in sportcentrum Vliegende Vaart
in Terneuzen.
Programma
De jongens spelen op dinsdag 20 oktober en de meisjes spelen op woensdag 21 oktober. Het
definitieve programma en de begin- en eindtijd is uiteindelijk afhankelijk van het aantal
inschrijvingen. Ook zal er rekening moeten worden gehouden met de corona maatregelen in
Sportcentrum Vliegende Vaart.
Teams
Het toernooi wordt in 2 categorieën ingedeeld, nl. jongens en meisjes. Elk team bestaat uit 5
personen eventueel aangevuld door een aantal wisselspelers. Elke school kan inschrijven.
Onze groep 7/8.
Meester Kevin heeft groep 7 en 8 heel erg bereid gevonden om mee te doen aan deze
activiteit. Er is zowaar een jongens- én een meisjesteam. Dat vinden we natuurlijk erg leuk.
Nu rest ons enkel nog de inschrijving.
Misschien zien we na de herfstvakantie een nieuwe beker in de kast staan. Ze zullen er in
ieder geval hun best voor doen.

De kinderboekenweek.
Binnenkort, 30 september, start de Kinderboekenweek. Elk jaar doen we mee met de
activiteiten en lessen rondom het thema. Dit jaar is het thema: ….En Toen.
We openen de week op een ludieke manier en dan gaan we van start met het thema.
Geschiedenis spreekt altijd tot de verbeelding en we hebben dus al veel leuke dingen
bedacht. Zo sluiten we ook af met een tentoonstelling voor de kinderen, waarbij zij
door hun eigen museum, op ontdekkingsreis gaan.
We houden u op de hoogte van onze avonturen. Wilt u nu al meegenieten van de
voorpret? Dat kan. Er is ook altijd een speciaal lied met een dansje.
Hieronder de link. Dit is zeker goed voor een goede lachbui in de woonkamer. Dus
meubels aan de kant…. En toen?!
https://www.bnnvara.nl/kinderenvoorkinderen

Nieuwe gezichten.
Dit jaar hebben we veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen op school. Deze week stelt
nog 1 juf zich voor. Hieronder kunt u het stukje van juf Cheyenne lezen.

Hallo!
Mijn naam is Cheyenne van den Ouden.
Ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Sluiskil.
Op Scalda volg ik de opleiding onderwijsassistent.
Voor deze opleiding loop ik sinds 22 September stage hier op school bij Groep 5!
Dit is mijn eerste schooljaar en ik hoop hier op school veel ervaring op te kunnen doen en
veel te kunnen leren van de kinderen en leraren.
Deze opleiding ben ik gaan volgen omdat ik graag met kinderen werk en ze wil helpen waar
nodig.
Het lijkt mij ook super leuk om de kinderen les te geven en ze veel uit te leggen, daarom
heb ik de opleiding onderwijsassistent gekozen.
Naast school en stage ben ik veel bezig met mijn hobby paardrijden.
Dit doe ik al 14 jaar met veel plezier, waarvan 13 jaar met mijn eigen pony!
Ik heb er super veel zin in om dit jaar met Groep 5 aan de slag te gaan en zo nog veel meer
te kunnen leren, zodat ik zelf straks ook les kan geven!
Hopelijk heb ik jullie genoeg verteld over mij!
Groetjes Cheyenne

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 30 september start de Kinderboekenweek.
• Vrijdag 2 oktober Sluiskil Schoon organiseert Clean Up Day.
• Vrijdag 9 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek.
• Vrijdag 9 oktober is de dag van de Duurzaamheid.
• Donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf.
• Donderdag 15 oktober is de afsluiting van het Muziekproject
• 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

