Beste ouder(s)/verzorger(s),
Werkgroepen.
Zoals ieder jaar proberen we ook dit jaar weer van alles te organiseren voor de kinderen.
Zo hebben we onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen en de Laatste
Schooldag.
Deze dagen kunnen we niet zonder uw hulp organiseren. Daarom krijgen de kinderen
volgende week een formulier mee, waarop u kunt aangeven aan welke activiteiten u een
bijdrage zou willen leveren.
Soms is er al een draaiboek en gaat het helpen om hand en spandiensten, maar andere
keren heeft u ook ruimte om eigen ideeën aan te dragen. Dit verschilt echt per activiteit.
We hopen dat we op u kunnen rekenen dit schooljaar. Zo kunnen we weer een beetje
terug naar het ‘oude’ normaal.

Kinderpostzegels.
De kinderpostzegelactie 2020 is officieel afgelopen.
Graag bedanken wij alle mensen die bij ons een bestelling hebben gedaan.
Meer dan 3.000 scholen hebben dit jaar meegedaan en hebben zich ingezet voor de
90.000 kinderen in Nederland zonder een veilig thuis.
Met trots kunnen wij terugkijken op een succesvolle week.
De uiteindelijke opbrengsten worden pas in november vrijgegeven, maar onze teller
stond al op 1.227,14 euro!
Een prachtig resultaat, we weten zeker dat dit bedrag een hoop kinderen blij gaat
maken.

De wet van de Privacy
Deze week hebben we alle kinderen een envelop meegegeven met daarin formulieren
om een goed beeld te kunnen krijgen wat betreft de AVG.
We hopen ze graag uiterlijk volgende week te mogen ontvangen, zodat we klaar zijn
voor de afsluiting van het Muziekproject.

Sluiskil Schoon.
Afgelopen vrijdag hebben de groepen 6, 7 en 8 de werkgroep Sluiskil Schoon op
visite gehad. Samen met de werkgroep hebben we het gehad over zwerfafval en
de effecten daarvan.
Vervolgens zijn we met z’n allen naar buiten gegaan om ons steentje bij te dragen
aan een schoon Sluiskil. De verbazing was groot toen we zelfs een toetsenbord
tegenkwamen. Iedereen heeft heel goed geholpen en zo sluiten we mooi aan bij
de opruim-dag die zaterdag gepland is.

De kinderboekenweek.
Deze week ging hij officieel van start. Bij de opening hebben de kinderen mogen
luisteren naar een gedicht dat speciaal was geschreven voor de kinderboekenweek.
Hierna hebben de kinderen een klein toneelstukje gezien van hun meesters en
juffen. Zo gingen de kinderen met meester Kevin op ontdekking. Hij vond zoveel
spulletjes in het zand… En vervolgens waren daar een holbewoner, MarieAntoinette, een mevrouw uit de Middeleeuwen, maar ook nog een ridder die hun
spulletjes kwamen ophalen. Het spannendst waren toch wel de dinosaurussen die
hun eieren terug wilden.

Op weg naar groep 2/3
Afgelopen donderdag hebben door verschillende activiteiten met de parachute aan
het groepsgevoel gewerkt. We begonnen met het nabootsen van een rustige zee, die
steeds wat wilder werd. Ook moesten we er samen voor zorgen dat de parachute de
lucht in ging, zodat een aantal kinderen onder de parachute konden wisselen van
plaats. Dit was ontzettend leuk, maar soms nog best lastig!
In onze vorige nieuwsflits vroegen we u om uw vragen omtrent groep 2/3 door te
sturen. We hebben er al een aantal mogen ontvangen, dank hiervoor. Mocht u uw
vragen nog niet hebben doorgestuurd, dan kunt u dit nog altijd doen
naar: info@hetmozaiek.nl. We vinden het namelijk erg fijn wanneer u meedenkt. Op
deze manier kunnen we er samen een succes van maken.
Groetjes,
Leerteam groep 2/3

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:
• 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

