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Nieuwsbrief 17 november 2022 
 

 
Sinterklaas 

Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij op vrijdag 2 december weer 
bij ons op school komt! De aankomst van Sinterklaas is dit jaar net als 

vorig jaar: Sinterklaas is al in de school als de kinderen op school 
komen…. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan natuurlijk allemaal 

wel persoonlijk bij Sint en zijn Pieten op bezoek in het tutorlokaal.  
 

De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht. Ze gaan eerst naar 
hun eigen klas. Voor drinken en wat lekkers wordt deze dag gezorgd. Een tas 

meenemen is wel 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. We hopen dat het een gezellig Sinterklaasfeest wordt! 

 
 

Vloeronderhoud 
Alle linoleumvloeren van brede school De Wiken krijgen deze en 

volgende week ‘groot onderhoud’. Ze worden gestript en daarna 
van een nieuwe waslaag voorzien. Normaal gesproken vinden 

deze werkzaamheden tijdens vakanties plaats. Dat was ditmaal 
helaas niet mogelijk. Vandaar dat het nu wordt gedaan.  

 
De werkzaamheden worden dagelijks gedaan tussen 14.00 en 22.00 uur en in 

de BSO en bij Alliade tijdens het weekend. Per dag kan men 4 lokalen 
behandelen. De lokalen worden door het onderhoudsbedrijf gefotografeerd, 

leeggehaald, gereinigd, gestript, in de was gezet en weer helemaal ingericht. 

Hierdoor is er weinig tot geen overlast voor personeel en leerlingen. Nadat de 
lokalen zijn behandeld, komen ook de hallen en overige ruimten aan de beurt.  

 
 

Fiets op slot 
Soms laten leerlingen hun fiets na schooltijd of weekends op het 

schoolplein staan. Dat is geen goed idee. Er kunnen dan vernielingen 
plaatsvinden. De fiets kan dan beter even binnen in de hal worden 

gezet. Meldt u dit dan ook even bij de leerkracht? 
 

Het komt ook voor dat leerlingen vergeten hun fiets op slot te doen. Diefstal 
van de fiets is dan niet uitgesloten. Dit maken we helaas regelmatig mee. Dit 

levert verdriet, frustratie en boosheid op. Fietsen moeten daarom altijd goed 
op slot worden gezet.  
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Schoolcommissie op zoek naar enthousiaste leden! 
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft succes gehad! Er 

hebben zich 4 ouders aangemeld voor de Schoolcommissie. 
Wij stellen deze ouderbetrokkenheid bijzonder op prijs. We 

nodigen deze ouders binnenkort uit voor een gesprek. Het zou 
prachtig zijn als er nog 2 leden bijkomen. U kunt zich hiervoor 

aanmelden bij: 
o Juf Ria (ria.bosma@pcbosmallingerland.nl). 

o Meester Jan (jan.vanderveer@pcbosmallingerland.nl) 
 

 
Leesroosters 

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

Week 47     Naar de overkant  
Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9 Mozes gaat niet mee het 

beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge 
berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding 

van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde 
land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten in het land waar ze 

thuis zullen zijn. 
 

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.  

 

Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 
Week 47     Met wie of wat verbonden? 

Genesis 37: 1-11   Een bijzonder kind 
Genesis 37: 12-36  Een vreselijk geheim 

 
Week 48     Wat verbindt, wat drijft uiteen? 

Genesis 39    Dat kan toch niet 
Genesis 39    Vertrouwen 

Genesis 41    Egypte heeft jou nodig 
 

 
Agenda november 

Vrijdagochtend 18 Fietscontrole groep 5, 6, 7 en 8. Fietsen meenemen! 
Dinsdag 22 MR-vergadering om 19.30 uur. 
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Woensdagochtend 23 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 
Woensdag 23 Vergadering van de leerlingenraad om 12.30 uur. 

Donderdagmiddag 24 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 
Vrijdag 25 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 

Vrijdag 25 Uiterste inleverdatum dozen schoenendoosactie. 
Zondag 27 1e Adventszondag. 

Dinsdag 29 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 
 

 
Agenda december 

Vrijdagochtend 2 Sinterklaasviering. Leerlingen gr. 3-4 12.00 uur vrij! 
 

 

De volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 1 december 2022. 

Hartelijke groet, Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ 

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

