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Nieuwsbrief 1 september 2022 
 

 
Verjaardagen in september 

  2 Jildau   3b  
  5 Verona   2a  

  9 Misa   7  
  9 Sem   2a  

11 Vince   5  
11 Zare   4a  

14 Fenna   6  

15 Jayda   1b   

15 Vince   4a  
17 Steven   8  

18 Ids   5  
24 Lejan   6  

25 Sem   2b  
25 Fardau   6  

26 Lynn   8  

30 Djennah  4b 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst! 

 
 

Nieuw schooljaar 
We zijn maandag weer uitgerust gestart na de zomervakantie. Fijn om de 

leerlingen (en de ouders) weer te ontmoeten! Tijdens de eerste weken in een 

nieuwe groep staan vooral kennismaking, samen regels en afspraken maken, 
groepsvorming etc. centraal. We hopen er met z’n allen een heel goed en 

plezierig schooljaar van te maken! Mocht u ergens vragen of opmerkingen over 
hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden, IB-er of directeur. 

 
 

Afwezigheid juf Ida 
Juf Ida had ditmaal helaas een hele andere start van het 

schooljaar. Zij moest deze week een ingreep ondergaan in het 
ziekenhuis. Dat is gelukkig achter de rug en goed geslaagd. Nu 

moet zij een tijd ziekteverlof nemen om thuis verder in alle rust 
te kunnen herstellen van haar operatie. Ook vanaf deze plaats 

willen we juf Ida van harte beterschap wensen.   
 

 

Schoolkalender 2022-2023 
Volgende week wordt de schoolkalender gedrukt. Als dit klaar 

is, krijgen alle oudste leerlingen de kalender mee naar huis. 
Dit is een overzicht waarop alle belangrijke schoolactiviteiten 

voor u en de leerlingen staan. Praktisch en overzichtelijk. Als 
tijdens het schooljaar zaken wijzigen, dan informeren wij u 

daarover via onze nieuwsbrief, schoolmail of Parro. 
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Gezond eten en drinken  
De leerlingen gaan allemaal weer naar school en moeten ook weer 

eten en drinken meenemen. Het is voor een goede ontwikkeling en 
groei belangrijk dat de leerlingen gezond eten.  

 
Bij de kleuters (en deze werkwijze is ook erg belangrijk voor alle andere 

groepen) zijn we gewend fruit en brood te eten. Dus geen koekjes, donuts of 
andere dingen. Fruit eten betekend bij de kleuters ook echt fruit eten, of 

anders een boterham extra. Koekjes enz. gaan weer mee terug in hun bakje 
naar huis en mogen ze thuis opeten.  

 
Bij het brood eten, eten we ook echt brood, dus geen doosje donuts, chocolade 

of rijstwafel enz. Wil je als ouder toch iets lekkers meegeven, geef dan een 

blokje kaas, plakje beleg, cracker, komkommer of tomaatjes enz. mee. 
 

Ook bij het drinken is het belangrijk om kinderen bewust te maken van goede 
keuzes. Als u een beker koopt en die met water vult, hoeft u niet elke dag een 

pakje drinken mee te geven. Dat is een gezondere keuze en scheelt ook veel 
afval (en geld). Het is belangrijk dat kinderen leren om gezonde keuzes te 

maken en wij geven het goede voorbeeld! 
 

 
Gebruik van mobiele telefoons 

In de bovenbouw komt het regelmatig voor dat leerlingen hun mobiele telefoon 
meenemen naar school. Die hebben ze onder schooltijd niet nodig. De afspraak 

is dat de telefoon op school uit staat en in een speciaal daarvoor bestemde bak 
wordt bewaard. Na schooltijd mag de telefoon daar weer worden uitgehaald en 

aangezet. Tijdens pauzes wordt de telefoon ook niet gebruikt. School is niet 

verantwoordelijk voor mogelijke schade aan of verlies van telefoons. 
 

 
Kanjerschool 

Het Mozaïek is een Kanjerschool. De leerkrachten zijn Kanjertrainers en juf 
Simone is op onze school de Kanjercoördinator. Kanjerlessen worden in alle 

groepen gegeven. Hierbij horen 5 vaste afspraken: 
o We vertrouwen elkaar. 

o We helpen elkaar. 
o Je speelt niet de baas. 

o We lachen elkaar niet uit. 
o Je bent niet zielig.  

 
Meer informatie hierover kunt u vinden in onze schoolgids en op de website.  
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Plagen, pesten en ruzie hebben 
Voor kinderen is het verschil tussen plagen, pesten en ruzie 

hebben soms heel moeilijk. Hieronder de uitleg die we daarvoor 
op school gebruiken: 

o Plagen is uitdagen op een manier die beiden nog leuk vinden. Het stopt 
als je er wat van zegt.  

o Pesten is op een oneerlijke manier steeds weer een ander onrecht 
aandoen. Bijvoorbeeld slaan, uitschelden, buitensluiten, spullen kapot 

maken of wegnemen (ook digitaal). 
o Ruzie hebben is een conflict wat nog niet opgelost kan worden. Tip: loop 

er dan eerst bij weg en zoek later een oplossing. 
 

 

Aanvragen vakantie- en ander verlof  
Als een leerling niet naar school kan vanwege bijzondere 

omstandigheden, kan verlof worden aangevraagd. De directeur kan 
dan eventueel toestemming verlenen tot extra verlof. Hiervoor kunt 

u een aanvraagformulier downloaden van onze website, of ophalen 
op school. De criteria voor het toekennen van het verlof staan op dit 

aanvraagformulier.  
 

Het aanvraagformulier moet tijdig worden ingevuld en op school ingeleverd. Bij 
goedkeuring registreren wij de aanvraag in ons administratiesysteem. Als u 

niets hoort, wordt het verlof toegekend. Bij vragen over de aanvraag of bij 
afkeuring ervan wordt u gebeld door de directeur.  

 
Het verlenen van verlof is aan strenge regels gebonden. We zijn wettelijk 

verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te 

geven. Bij misbruik kan een boete volgen. Vakantie buiten het vakantierooster 
is in principe niet toegestaan.  

 
 

Ziek en te laat melding 
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet naar school 

kan, moet u de school hiervan tijdig op de hoogte brengen. U kunt 
dit vanaf 8.00 uur ’s ochtends doorgeven via 0512-544530. Wilt u, 

als er niet meteen wordt opgenomen, het later opnieuw proberen?  
 

Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. geen ziekmeldingen doen via Parro of de 
schoolmail! We doen een dringend beroep op u om bezoekjes aan de tandarts, 

logopedist etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.  

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


 

 

 

 

Middelwijk 2 

9202 GV Drachten 
Telefoon: 0512-544530  

Mail: info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl 
Website: www.pcbohetmozaiek.nl 

                       __________ 

 
 

 

 

Als een leerling een deel van de ochtend of middag afwezig is (bijvoorbeeld 
een half uur voor een controle bij de huis- of tandarts), hoeft u geen verlof aan 

te vragen, maar kunt u dit gewoon melden aan de leerkracht. Moet er langer 
dan een half uur worden verzuimd, dan is het formulier ‘Aanvragen vakantie- 

en ander verlof’ verplicht van toepassing.  
 

 
Rapporten 

Wij willen het rapport uiterlijk 9 september weer terug hebben op school.  
 

 
Leesroosters 

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

Week 36    Help!  
Exodus 1 en 2:1-15 Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. 

Hun nakomelingen, de Israëlieten, leven daar nog maar moeten als slaven 
werken voor de farao. Omdat de farao bang is dat het volk zich tegen hem zal 

keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden 
gegooid. De moeder van Mozes legt hem in een mandje tussen het riet, waar 

hij gevonden wordt door de dochter van de farao. Mozes groeit op aan het 
paleis maar moet later vluchten. 

 
Week 37    Samen met jou  

Exodus 3 en 4 Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. 
Hij krijgt de opdracht om de farao te gaan vertellen dat hij het volk moet laten 

gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God belooft met hem mee te gaan. Ook zijn 
broer Aäron zal erbij zijn. 

 

Week 38    Moet ik naar jou luisteren?  
Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 - 8:15 De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, 

zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten zien dat ze door God gestuurd 
zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, 

komen er plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en 
later muggen. Maar de farao luistert nog steeds niet. 

 
Week 39   Hoe komen we hier uit?  

Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51 Omdat de farao blijft weigeren komen 
er steeds meer plagen in het land: ongedierte, veepest, nare plekken, hagel, 

sprinkhanen en duisternis. Nadat de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk 
huis van Egypte de eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de Israëlieten 

moeten vertrekken; hij vraagt Mozes om voor hem te bidden. Midden in de 
nacht trekken ze weg uit het land, op weg naar een nieuwe toekomst. 
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Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 
Week 36   Liever een lied 

Psalm 23   Schaap en herder 
Psalm 126   Het komt goed 

 
Week 37   Zoektocht 

Genesis 11, 31-32 Ruzie in de winkel 
Genesis 12 1-9  Weer op reis 

 
Week 38   De zoektocht zelf 

Genesis 12, 10-16 Het gaat mis 
Genesis 12, 17-20 Weer op het goede spoor 

 

Week 39   Mijn zoektocht 
Genesis 13, 1-13  Wat kies je? 

Genesis 13, 14-18 Zo veel zand 
 

 
Agenda september 

Maandag 5  Vergadering MR om 19.30 uur. 
Woensdag 7 t/m 9 Schoolkamp Schiermonnikoog groep 8. 

Maandag 12 t/m 23 Gesprek leerling-ouders-leerkracht 14.30-17.00 uur. 
Vrijdag 16  Verjaardag onderhoudsmedewerker Sije. 

Woensdag 21 Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 
Zaterdag 24 Verjaardag juf Martine. 

Dinsdag 27 Verkeerstuin groep 7 om 09.00 uur. 
Vrijdag 30 Veilig Verkeer Nederland ‘Streetwise dag’ groep 1-8. 

 

 
De volgende nieuwsbrief 

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