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Nieuwsbrief 15 september 2022 
 
 

Zwemdiploma’s 
Leroy uit groep 4b heeft zijn zwemdiploma B gehaald. 

Luuk uit groep 4a heeft zijn zwemdiploma C gehaald.  
Lyona uit groep 4b heeft haar zwemdiploma B gehaald. 

Super gedaan en hartelijk gefeliciteerd met jullie zwemdiploma’s! 
 

 
Medezeggenschapsraad 

Geachte ouders/verzorgers, Aan het einde van vorig schooljaar heeft de 
medezeggenschapsraad (MR) Suzan de Vries mogen verwelkomen als nieuw 

lid, namens de ouders van onze school. Suzan heeft de plek van onze vorige 

voorzitter overgenomen. Daarmee heeft zij ook de termijn van deze ouder 
overgenomen. Deze termijn van 3 jaar is verlopen. 

 
De MR-statuten zeggen dat er dan nieuwe verkiezingen 

moeten komen, zodat een andere ouder die bij de MR wil de 
kans krijgt dit aan te geven. Suzan heeft intussen twee 

vergaderingen bijgewoond en wil graag verder bij de MR en 
aan een termijn van 3 jaar beginnen. 

 
Wij als MR staan hier volledig achter en hebben er veel vertrouwen in dat 

Suzan een goede aanwinst is voor de MR. We stellen dan ook voor om zonder 
verkiezingen deze nieuwe termijn in te laten gaan. Mochten hier vragen of 

opmerkingen over zijn, mail dan naar mr.mozaiek@pcbosmallingerland.nl. 
Reageren kan tot 23 september 2022. 

 

 
Schoolplein 

Vorig schooljaar hebben we een Jantje Beton en flessenactie 
gehouden. Met de opbrengst daarvan willen we het 

schoolplein mooier maken. We hebben het plannen maken 
even uitgesteld, omdat eerst duidelijk moest worden waar 

de extra BSO-lokalen worden geplaatst.  
 

Nu duidelijk is dat deze lokalen niet op het schoolplein komen te staan, kunnen 
we de plannen bedenken voor het opknappen van het schoolplein. We willen 

het geld natuurlijk op een goede manier besteden. Hiervoor is een commissie 
opgericht. 
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Studiedag 
Op 21 september hebben de leerlingen geen les vanwege een 

studiedag van brede school ‘De Wiken’.  
o Het ochtendprogramma staat met name in het teken van 

het programma ‘LeerKRACHT’.  
o Het 2e onderwerp is een voorlichting over onze nieuwe methode Nieuw 

Nederlands Junior voor taal, spelling en (begrijpend) lezen. 
o Het 3e onderwerp gaat over de ‘Plannen van Aanpak’ van de Actieteams 

voor dit schooljaar.  
 

 
Bedrijfshulpverleners en Ontruimingsoefening 

Woensdagmiddag 14 september hebben alle 8 bedrijfshulp-

verleners van onze school de nascholing weer gevolgd. 
Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om in geval van nood 

medewerkers en leerlingen in veiligheid te brengen.  
 

Zij weten hoe ze mensen uit een brandend gebouw moeten begeleiden en hoe 
ze bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV-er kan bijvoorbeeld 

mensen reanimeren en verbanden aanleggen.  
 

Binnenkort zal ook de 1e ontruimingsoefening van dit schooljaar in brede 
school ‘De Wiken’ plaatsvinden. Hierbij trainen leerlingen en team hoe ze 

allemaal veilig en snel school kunnen verlaten als dat nodig is. De aanwijzingen 
van de BHV-ers moeten dan door team en leerlingen worden opgevolgd.    

 
 

Noodlokalen 

Nog voor de herfstvakantie zullen 2 noodlokalen worden 
geplaatst op het grasveld naast ons schoolplein.  

 
Eén van deze lokalen zal door Kinderwoud in gebruik worden genomen voor de 

opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar.  
 

 
Schoolkamp Schiermonnikoog 

De leerlingen van groep 8, meester Wilco, juf Mariëlla, juf Irena en Jolanda 
(moeder van Britte) hebben vorige week samen een fantastisch kamp gehad 

op Schiermonnikoog. Zij kwamen vrijdagmiddag moe maar voldaan weer terug 
in Drachten! 
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Agenda september 
Maandag 12 t/m 23 Gesprek leerling-ouders-leerkracht 14.30-17.00 uur. 

Vrijdag 16  Verjaardag onderhoudsmedewerker Sije. 
Dinsdag 20 Prinsjesdag. 

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 29 september 2022. 

Hartelijke groet, Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ 

 
 

 
 

De veerboot naar Schiermonnikoog 
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