Beste ouder(s)/verzorger(s),

De wet op Privacy
Twee weken geleden hebben we alle kinderen een envelop meegegeven met daarin
formulieren om een goed beeld te kunnen krijgen wat betreft de AVG.
Helaas hebben we ze nog niet allemaal (volledig) ingevuld mogen ontvangen. Dat kan
betekenen dat we geen volledig overzicht hebben. Ook niet wat betreft de afsluiting van
het Muziekproject.
Uiterlijk maandag hebben we de formulieren nodig, dit om alles goed te kunnen regelen
met de opnames voor Toonbeeld en de subsidie aanvraag.

Ouderbijdrage
Zoals u wellicht weet zijn we al een poosje bezig met verschillende ouderwerkgroepen binnen
Het Mozaïek. Ondanks de “ingewikkelde periode” willen we toch alle ouderwerkgroepen
weer gaan vormen. Deze week zijn de inschrijfformulieren voor deze werkgroepen
uitgedeeld. Alle werkgroepen zijn samengesteld uit een paar ouders/verzorgers en 1 of 2
leerkrachten.
We kijken per werkgroep wat het budget is. Er kan overleg plaatsvinden binnen de geldende
maatregelen, wanneer we bij elkaar komen. Enzovoort.
Dit schooljaar vragen we (in overeenstemming met de medezeggenschapsraad)
geen (vrijwillige) ouderbijdrage, omdat een aantal activiteiten niet hebben kunnen
plaatsvinden. We kunnen de nieuwe activiteiten laten doorgaan met de eerder opgebouwde
gelden.
Wel viel op dat een aantal ouders/verzorgers vorig schooljaar geen (vrijwillige) bijdrage
hadden betaald. U kan dit nog steeds doen; immers de gezamenlijke bijdrage zorgt
voor gezamenlijke activiteiten.
Het rekeningnummer is: NL 97RABO0323987524 t.n.v. activiteitencommissie Het
Mozaiek. Het gevraagde bedrag was/is 19,50 per kind.

EU-Fruit
In de week van 9 november starten we met schoolfruit- en groente. Op woensdag, donderdag
en vrijdag eten alle kinderen dan fruit en groente tijdens de ochtendpauze. Het is lekker,
leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten
vandaan komt en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen. Natuurlijk blijft de
ochtendpauze verder zoals uw kind gewend is. We genieten even rustig samen van een hapje
en wat drinken.
Gezonde school!
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien
het ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met schoolfruit.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen op scholen met 5 vaste groente- en fruitdagen meer dan 2 x
zoveel groente en fruit op school eten vergeleken met scholen zonder afspraken.

Verder stimuleren wij de kinderen om zoveel mogelijk van alle fruit en groenten te proeven.
Het kan natuurlijk wel voorkomen dat er iets bij zit wat uw zoon of dochter niet lust. Dan is
het altijd goed, om naast het flesje water, ook nog een reserve stuk fruit of groente mee te
geven.

Sluiskil Schoon.
Vorige week vrijdag hebben we met de kinderen van groep 6, 7 en 8 een
projectmiddag gehad, waarbij we bewustwording van hun omgeving als doel hadden.
Het resultaat was dat we geleerd hebben hoeveel afval er stiekem overal in Sluiskil ligt
en wat daar de gevolgen van zijn.
Nu heeft de werkgroep Sluiskil Schoon hierover ons een mail gestuurd. Wij zijn erg
trots op de inhoud en willen deze dan ook met u allemaal delen.
Namens Dorpsraad Sluiskil danken we jullie hartelijk voor jullie medewerking tijdens de
Opschoondag op vrijdag 2 oktober.
De belangstelling van de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 was geweldig. Na een
aarzelend begin, werden ze steeds enthousiaster. Bovenal werden ze via de
diapresentatie en de rondgang door het dorp geconfronteerd met de grootte van de
‘Sluiskilse afvalberg’, die na afloop op het schoolplein lag uitgestald.
Ook dank namens de volwassen Opruimertjes en wethouder Sonja Suy. Zij waren na
afloop geweldig enthousiast over hun tocht langs de ogenschijnlijk nette straten. De
kinderen ‘grepen’ meer dan voor mogelijk werd gehouden.
Nogmaals dank.

Schoolfotograaf
Dit jaar komt de schoolfotograaf gelukkig weer. Echter, in verband met de RIVMrichtlijnen, hebben we wel een kleine aanpassing moeten doen. Zo kunnen we alleen
foto’s laten maken van de kinderen die bij ons op school zitten. Het is niet mogelijk
om broer-zus foto’s te laten maken met broers en zussen die niet bij ons naar school
gaan.
Dit heeft onder andere te maken met het minimaal creëren van verkeer rondom en
in de school. De kinderen waarvan broers en zussen wel bij ons op school zitten, hier
kunnen we wel een foto laten maken.
We zijn als school blij dat we in ieder geval al weer een vorm van de schoolfoto
kunnen laten realiseren. We hopen dat u begrip heeft voor het feit dat het nog niet
zo zal kunnen zoals ‘vroeger’.

Project met de Bibliotheek
In het kader van de Kinderboekenweek, kwam juf Elma van de bibliotheek, bij ons
langs om ons te vertellen over hele mooie boeken. Deze boeken hebben prijzen
verdiend. Een zilveren griffel of zelfs een gouden. Maar ook gouden en zilveren
penselen. De kinderen konden uitleggen waar deze prijzen voor gegeven waren.
Vervolgens kregen ze een vraag en een stapel boeken en mochten ze op ontdekking
gaan naar de antwoorden. Onderweg kwamen ze prachtige verhalen en nieuwe
informatie tegen.
Ook werden een aantal boeken herkend. Hier werden de kinderen erg enthousiast
van.

De kinderboekenweek.
Vandaag hebben we met de hele school de Kinderboekenweek afgesloten. Er was
een tentoonstelling gemaakt, waarbij in alle klassen wel iets te zien was. Aan de hand
van een speurtocht zijn de kinderen in teams door de school gegaan om van alles te
ontdekken over de geschiedenis. Van dinosaurussen tot de Moderne Tijd.
Samen hebben we de antwoorden besproken in de aula en juf Sacha heeft een
geweldig leuk verhaal voorgelezen uit het boek Prutsers en Pechvogels.

Play Plastic
Bij de verlengde schooldag hebben we in samenwerking met de Kinderopvang en het
Cultuurmenu altijd leuke projecten.
Eén ervan was Play Plastic. De kinderen gingen in de buurt op zoek naar zwerfafval. Dit
bekeken ze uitgebreid en ze maakten er hele leuke werkjes van.

Op weg naar groep 2/3
Nog een weekje en dan is het vakantie. Dat betekent dat het samenvoegen van groep 2 en
groep 3 steeds dichterbij komt. Eén van de vragen die we hebben gekregen ging over de
werkplekken van beide groepen. Afgelopen week zijn we bezig geweest met aanpassingen in
de leeromgeving, zodat we als groep 2/3 zoveel mogelijk in dezelfde omgeving kunnen werken.
Dit om de rust in de groep te bewaren en te voorkomen dat we telkens moeten wisselen van
werkplek. Om dit te realiseren, hebben we ook wat aanpassingen in het lesrooster gedaan.
Uiteraard blijft de leerstof voor iedere groep ongewijzigd. Komende week zullen we verder
vorm geven aan de leeromgeving.
Mocht u zelf ook nog vragen hebben, dan kunt u deze nog steeds insturen.
Groetjes,
Leerteam groep 2/3

Het vakantierooster en studiedagen voor schooljaar 2020-2021.
• 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

