
     
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Week 40 
Deze week hebben we een studiedag gehad, waarbij de kinderen hebben genoten van een 
prachtige vrije en uiteindelijk zonnige dag. De leerkrachten hebben zich verdiept in de 
nieuwe kernwaarden van ons nieuwe bestuur; Elevantio. Aan de hand van de 
kernwaarden; trots, eigenheid, verbondenheid, verwondering en Samen Sterk, zijn wij aan 
de slag gegaan. 

Medezeggenschapsraad. 
Wilt u meepraten en meedenken over de kwaliteit en de organisatie van onze school? Of 
twijfelt u misschien nog of het iets voor u is?  
Neem dan contact op met onze mr: mrmozaieksluiskil@gmail.com.  
 

De ouderwerkgroepen.  
Vorige week hebben de kinderen formulieren meegekregen  
voor u als ouder om u op te kunnen geven voor 1 van onze  
werkgroepen. De opgavebriefjes komen langzaam terug binnen. 
In de bijlage zit ditzelfde formulier nog een keer. Alvast bedankt 
voor uw hulp.  
 
 
 
 
 
 

Inloopspreekuren   
We starten met inloopspreekuren op de 2e dinsdagochtend van de maand. 
Door de jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg Sarina Dekker en de Aan-Z 
social worker Anne Mijnsbergen (beiden verbonden aan Het Mozaïek), 
De 1e keer is op dinsdag 12oktober  8.30-9.00 in de GGD ruimte in Het Mozaïek.. 
Iedereen is welkom met adviesvragen aan een van ons of aan ons samen. Vragen over 
groei, ontwikkeling, gedrag, opvoeding. Het is tevens mogelijk baby’s te wegen. 

Schoolfotograaf. 
Op 14 oktober komt de schoolfotograaf weer naar onze school. Gezien de huidige situatie 
hebben we besloten om ook dit jaar het maken van foto’s met broers of zussen die niet 
op onze school zitten, nog een jaartje uit te stellen. De kinderen waarvan broers en 
zussen wel bij ons op school zitten, kunnen wel samen op de foto. Dit wordt geregeld 
onder schooltijd. 
We hopen op uw begrip en hopen volgend jaar weer te kunnen fotograferen zoals 
“vroeger”. 
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Een heel fijn nazomer 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 
Studiedag: 26-11 
Studiedag: 4-4 
 

Belangrijke data:  

• 14 oktober: Schoolfotograaf.  

• 3 november: Nationaal Schoolontbijt. 

• 25 november: De Finale van de Voorleeswedstrijd.  
 

 


