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Nieuwsbrief 11 maart 2021
Kinderen brengen en halen
Het naar school brengen van de leerlingen gaat gelukkig over het algemeen
heel erg goed. Ouders brengen de jongste kinderen bij het hek en gaan dan
ook meteen weer naar huis.
Het ophalen van de jongste leerlingen kan nog wel
iets beter. De leerlingen worden bij de lokaaldeur
opgehaald. De bedoeling is dan ook dat de ouders
gelijk met hun kinderen naar huis gaan en niet op
het schoolplein blijven plakken… We willen alle
risico’s echt zoveel mogelijk voorkomen!
Nieuwe leerlingen
In de instroomgroep bij juf Esther mogen wij Julia, Rosalynn,
Feline en Demi verwelkomen. In groep 2a is Leroy gestart en
zijn broer Roelof is in groep 3 gekomen. En in groep 2b is
Bregje als nieuwe leerling binnen gekomen.
Allemaal van harte welkom en heel veel plezier bij ons op Het
Mozaïek gewenst!
Ouderpanel
Gezocht: ouders die in ons ouderpanel willen
meedenken over de samenwerking tussen ouders
en school. Wat houdt een ouderpanel in:
o Samen nadenken over de samenwerking
tussen school en ouders.
o Meedenken over betrokkenheid bij activiteiten
van school.
o Klankbord zijn tussen ouders en school.
Om zo met elkaar de schooltijd voor uw kinderen waar te maken. Bent u de
persoon die wij zoeken meldt u dan aan: e.nagelkerke@pcbosmallingerland.nl
Graag zien we uw aanmelding tegemoet! Juf Winneke, juf Simone, juf Martine
en juf Esther
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Voorleeswedstrijd
De uitslag van de voorleeswedstrijd is bekend. De jury had
het moeilijk, het niveau was dit jaar erg hoog en dan nog
online, geweldig hoor! Sietse Age is 4e geworden en dat is
super! Een aantekening van de jury: Sietse Age leest heel
natuurlijk en heel ontspannend voor, het is fijn om naar
hem te luisteren!
Agenda
Maandag 22 t/m 19 maart
Dinsdag 30 maart

CITO toetsweek 2
Groep 7 heeft theoretisch verkeersexamen

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25 maart 2021
Hartelijke groet,
Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

