Beste ouder(s)/verzorger(s),
De wet op Privacy
Drie 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. Het zou fijn zijn wanneer we ze na de
vakantie zouden mogen ontvangen.

De schoolfotograaf
Deze dag is altijd weer genieten. De kinderen zien er prachtig uit en doen hun uiterste
best om netjes op de foto te staan.
De fotografen hadden voor ons nog een mooi compliment. Ze hebben zo genoten dat ze
volgend jaar weer terug willen komen. De kinderen waren allemaal netjes en rustig, maar
vooral konden ze heel goed en snel de aanwijzingen volgen om zo mooi mogelijk op de
foto te gaan. Nu zijn we in afwachting van alle resultaten.

Het Muziekproject
Vandaag is het project afgesloten. Wat was het weer geweldig. Iedereen heeft er van
genoten. We hebben de voorstelling twee keer mogen zien en horen. De tweede keer
werden de muzikanten gefilmd. Hierbij hebben we de AVG regels in acht gehouden.
Wanneer de film is gemonteerd, hopen we dat we er een blik op mogen werpen. De film
wordt gebruikt om de nieuwe subsidieaanvraag te kunnen doen. Daarmee hopen we
deze lessen het nieuwe jaar weer te kunnen voortzetten.
De muziekdocenten hopen er volgend jaar weer te mogen zijn. Ze hebben zich verbaasd
over de snelheid waarmee kinderen het bespelen van een instrument onder de knie
krijgen. En ze genieten van het plezier dat de kinderen beleven aan deze lessen.
Eén van hen vertelde zelfs kippenvel te krijgen van het samenspel van de kinderen. Nou,
een mooier compliment kunnen de kinderen niet krijgen.

Covid-19
Helaas, het komt nu wel heel dichtbij. U heeft een brief gekregen van ons bestuur en
de kinderopvang in verband met een collega op de peutergroep, die ziek is geworden.
In de brief hebben we echter een foutje gevonden.
Uw kind mag niet komen:
Voor alle kinderen van alle groepen geldt dat ze niet naar de opvang en mogen komen
als:
Dit moet zijn:
Uw kind mag niet komen:
Voor alle kinderen van alle groepen geldt dat ze niet naar de opvang en de basisschool
mogen komen als:
We kunnen ons voorstellen dat u misschien nog vragen heeft. Met deze vragen kunt u
terecht bij Natasja Versloot (nversloot@kinderopvangzvl.nl) en Godfried Blaeke
(godfriedblaeke@ogperspecto.nl).

Op weg naar groep 2/3
Woensdag gingen we met groep 1,2 en groep 3 naar het bosje te Sluiskil.
We gingen met z'n allen op speurtocht.
Afgelopen donderdag is groep 2 nog eens op bezoek geweest in groep 3. Dit
moment stond in het teken van een vragenmomentje.
De kinderen mochten de vragen die ze hadden stellen.
Ze waren vooral benieuwd naar de werkplekken van beide groepen.
Verder gaven heel veel kinderen aan er benieuwd te zijn.
Vandaag hebben alle kinderen van groep 2 en 3 een brief meegekregen met alle
belangrijke informatie voor na de vakantie.
We wensen iedereen een fijne vakantie en kijken er naar uit om na de vakantie als
groep 2/3 te starten.
Met vriendelijke groeten
Het leerteam 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:
• 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 fijne vakantie toegewenst!
Team Het Mozaïek

