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Nieuwsbrief 1 december 2022 

 
Zwemdiploma’s 

Ilse uit groep 5 heeft haar zwemdiploma A gehaald.  
 

Super gedaan en hartelijk gefeliciteerd met jouw zwemdiploma! 
 

 
Verjaardagen in december 

     2 Kristel   7  
  3 Serah   7  

  5 Ishaan   6  

  5 Kirsten   2b  
  5 Jayson   3a  

  7 Tylen   3b  
  7 Elise   2b  

  7 Rinke   3a  
14 Fayah   5  

14 Yalina   3b   

14 Linke   3b  
14 Eden   4a  

15 Hailey   3b  

19 Laisa   4a  
19 Tyanaz     4b  

27 Ilse   5  
28 Levi   7  

28 Danyël   6  
31 Anna   8 

 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst! 
 

 
Fietskeuring 18 november 

De fietscontroles zijn gedaan door VVN-afdeling Drachten. De resultaten zijn 
als volgt:  

o Aantal gekeurde fietsen: 53. 

o Aantal afgekeurde fietsen: 32. 
o Aantal goedgekeurde fietsen: 21.  

De meest voorkomende gebreken bij de fietsen waren:  
o Koplamp werkt niet: 7. 

o Achterlicht werkt niet: 7. 
o Geen of niet goed werkende fietsbel: 6. 

o Reflectoren aan de wielen: 5. 
o Handvatten kapot: 4. 

o Reflectoren in de trappers: 3. 
 

Sinterklaas 2 december 
Wij verwachten Sinterklaas vrijdagochtend 2 december op school.  

Sinterklaas is al in school als de kinderen op school komen…. Alle 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan natuurlijk persoonlijk bij Sint 

en zijn Pieten op bezoek in het tutorlokaal.  
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De kinderen worden op de gewone tijd op school in de eigen klas verwacht. 
Voor drinken en wat lekkers wordt deze dag gezorgd. Een tas meenemen is 

handig voor de werkjes en misschien een cadeautje? Voor groep 4 geldt dat er 
deze dag geen zwemles is. De groepen 1 t/m 4 zijn deze dag om 12.00 uur uit.  

 
 

Kerstviering 22 december 
Donderdagmiddag 22 december vieren we samen het kerstfeest 

van ‘Het Mozaïek’. We houden een schoolviering samen met alle 
leerlingen en ouders in kerk ‘De Oase’. Deze viering hoort bij onze 

school en identiteit en heeft daarom een verplichtend karakter.  
 

Het is de bedoeling dat leerlingen allemaal bij hun eigen leerkracht in de kerk 

zitten. Deze kerstviering begint om 17.00 uur en zal rond 18.00 uur afgelopen 
zijn. Het thema is: 'Laat iedereen het horen!'. Tijdens de viering zullen we het 

kerstverhaal horen, zien, ervan zingen en luisteren naar kerstmuziek.  
 

In verband met de brandveiligheid en het toegestane aantal personen worden 
alleen alle leerlingen en 2 ouders per gezin voor de viering uitgenodigd. De 

veiligheidsregels moeten uiteraard worden nageleefd. Daarom vragen we u 
dringend jongere en oudere broertjes/broers en zusjes/zussen thuis te laten.  

 
Omdat we op school het continurooster hebben, zijn de leerlingen ’s middags 

niet eerder uit. 
 

 
Schoenendoosactie  

Een aantal leerlingen heeft op school gevulde schoenendozen 

ingeleverd. Heel hartelijk dank daarvoor! Deze schoenendozen 
zijn vandaag naar het ophaalpunt in Drachten gebracht. Door 

deze schoenendozen kunnen wij iets betekenen voor kinderen 
en gezinnen die onder zeer moeilijke omstandigheden leven.  

 
 

Verdrietig bericht 
Afgelopen week hebben wij u de verdrietige mededeling gedaan dat juf Netty 

is overleden. Juf Netty was jarenlang (tot de herfstvakantie) onze trouwe 
vrijwilligster in groep 5. Zij heeft leerlingen die extra aandacht nodig hadden 

altijd met veel liefde en plezier begeleid. Wij denken met veel respect terug 
aan juf Netty en zullen haar missen binnen onze school. 
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Een kijkje nemen in de klas 
Graag willen we u als ouders weer eens een kijkje laten nemen in de klas van 

uw zoon of dochter. We willen de eerste week na elke vakantie de klas voor u 
openstellen tijdens de inloop, van 8.15 tot 8.30 uur. Helaas is dit na de 

herfstvakantie niet gebeurd. Daarom willen we u graag mee laten genieten van 
de Kerstsfeer in de klas van uw zoon of dochter.  

 
In de week voor de kerstvakantie (19 t/m 23 december) bent u van harte 

welkom om uw kind op één zelfgekozen dag in de klas te brengen. Ditzelfde 
geldt voor de week na de kerstvakantie (9 t/m 13 januari 2023). U mag in die 

week zelf kiezen op welke dag u uw kind in de klas wilt brengen, van 8.15 uur 
tot 8.30 uur. We willen de dag wel graag om 8.30 uur met de kinderen starten. 

 

 
Verlof juf Simone 

Juf Simone geeft volgende week voorlopig voor het laatst les in 
groep 7. Daarna begint haar zwangerschapsverlof. Ook vanaf deze 

plek willen we haar een fijn verlof toewensen en alle succes bij 
wat komen gaat!  

 
Vervanging van juf Simone is als volgt geregeld: 

o Juf Mariëlla geeft les op maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag. 

o Juf Brenda geeft les op dinsdag.  
 

 
Leesroosters 

Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3 

Week 48     Hoor je dat?      
Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11 Woorden kunnen verschil maken tussen 

wanhoop en hoop, tussen angst en vertrouwen. Dat laat de profeet Jesaja zien 
als hij de woorden van God overbrengt aan mensen. Deze week horen we over 

de roeping van Jesaja. Over zijn visioenen van een nieuwe koning en een 
vredestijd.  

 
Week 49     Stel je voor 

Lucas 1:1-56 De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht van een 
engel: hij en zijn vrouw Elisabeth zullen een kind krijgen dat mensen 

terugbrengt bij God. Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt bezoek van een 
engel, zij wordt moeder van Gods eigen zoon. Maria gaat naar Elisabeth en 

zingt een lied over hoe God de wereld verandert. 
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Week 50     Nu wordt alles anders 
Lucas 1:57-80 en Micha 5:1-4a Johannes de Doper, het kind van Zacharias en 

Elisabeth, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan Zacharias weer praten 
en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we 

ook uit de profetie van Micha, die vertelt dat ooit in Betlehem een nieuwe 
koning geboren zal worden. 

 
Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 

Week 48     Wat verbindt, wat drijft uiteen? 
Genesis 39    Dat kan toch niet 

Genesis 39    Vertrouwen 
Genesis 41    Egypte heeft jou nodig 

 

Week 49     Waar verbondenheid goed voor is  
Genesis 42 en 43: 1-23 10 broers 

Genesis 44 24-34; 45,46 Weer samen 
 

Week 50     Grote woorden 
Mattheüs1: 21-25  Een kostbaar kind 

Mattheüs 2: 1-8   Drie koningen 
 

 
Agenda december 

Vrijdagochtend 2 Sinterklaasviering. Groep 3-4 12.00 uur vrij! 
Zondag 4 2e Adventszondag.  

Maandag 5 Schoolzwemmen vervalt. 
Maandag 5  Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8. 

Zondag 11 3e Adventszondag. 

Dinsdag 13 Verkeerstuin groep 7 09.00-10.30 uur. 
Zondag 18 4e Adventszondag. 

Donderdag 22 Verjaardag juf Brenda. 
Donderdag 22 kerstviering Het Mozaïek in ‘De Oase’ 17.00-18.00 uur.  

Vrijdag 23 Schoolzwemmen vervalt. Groep 3-4 12.00 uur vrij! 
Zondag 25 1e kerstdag. 

Maandag 26 2e kerstdag. 
Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari. Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. kerstvakantie! 

Agenda januari 
Maandag 9 1e schooldag in 2023. 

 
De volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 15 december 2022. 
Hartelijke groet, Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ 

mailto:info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl
http://www.pcbohetmozaiek.nl/

