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Nieuwsbrief 20 mei 2021
Verjaardagen in juni
1 Noa
7b
1 Sander 7a
4 Jesper
2b
4 Julia
4
6 Fay
7a
6 Sena
8b
7 Judian
7a
11 Jens
3
13 Ewoud 5
15 Dilena 6
16 Ivan
2a

17
19
19
22
24
24
24
25
28
28
30

Steffen 4
Nathalie 7a
Sietse Age
Mathijs 7a
Sander 8a
Lyona 2a
Dairon 5
Elishah 4
Noah
1
Lynn
4
Lysanne 4

8a

Allemaal hartelijk gefeliciteerd!
IEP-toets

De leerlingen van groep 8 willen natuurlijk heel
graag weten hoe zij allemaal hun IEP-toets hebben
gemaakt.
Zij moeten hiervoor helaas hun geduld nog even
een tijdje langer bewaren!

De resultaten van de IEP-toets hadden we, volgens afspraak, afgelopen week
op school moeten ontvangen. Maar we kregen een mail waarin stond dat dit
pas volgende week zal worden meegedeeld. Als reden voor deze vertraging
wordt de Coronacrisis genoemd…
Zwemdiploma
Tyanaz uit groep 2a heeft haar zwemdiploma A gehaald.
Dilena uit groep 6 heeft haar B diploma gehaald.
Helemaal top gedaan in deze Corona tijd waarbij het
(school)zwemmen helaas al heel lang stilstaat en veel
minder geoefend kon worden!
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Parkeren bij school

Wij zien de afgelopen tijd dat het verkeer rondom
school weer toeneemt. Dit levert de nodige vertraging
en opstoppingen op. Dit betekent ook extra opletten en
uitkijken voor alle andere verkeersdeelnemers.
Lopend of fietsend naar school komen, van vooral
leerlingen uit de midden- en bovenbouw, heeft het
meeste effect. Want dit betekent minder auto’s en
overlast bij school.

Auto’s parkeren aan de Kameleonkant om leerlingen naar Het Mozaïek te
brengen, heeft niet onze voorkeur. Dit levert gevaarlijke situaties op, zeker als
er geparkeerd wordt (wat ook niet mag) op de stoep voor de peuterspeelzaal.
Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden?
Jeugdfonds
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren
of een uitje. Het lijkt zo normaal dat alle kinderen in
Nederland dit kunnen doen. Maar niet elke ouder kan het
betalen. Door de Coronacrisis wordt de groep voor wie dit
niet vanzelfsprekend is steeds groter.
Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat
opgroeit in deze situatie? Dan kun je contact opnemen
met juf Esther van de instroomgroep. Zij kan je verder
helpen. esther.nagelkerke@pcbosmallingerland.nl
CITO toetsen

In de periode van 25 mei tot 4 juni worden bij de leerlingen
van groep 3 t/m 7 de CITO E (eind) toetsen weer
afgenomen. De leerlingen worden altijd zo veel mogelijk
door de eigen juf of meester getoetst.
Resultaten van deze toetsen worden ook meegenomen in
de rapporten en bij groep 6 t/m 8 in de ‘Plaatsingswijzer’.
Dit met het oog op de uiteindelijke schoolkeuze voor het
‘Voortgezet Onderwijs’ in groep 8.
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EU-Schoolfruit
Vanaf half november hebben onze leerlingen wekelijks kunnen genieten van
het EU-Schoolfruit. Normaal gesproken duurt dit tot half april. Maar door de
Lock down is de periode van het schoolfruit met 5 weken verlengd t/m week
22. Dat is volgende week.
Dit betekent dat het schoolfruit volgende week (!) voor het laatst wordt
uitgedeeld. Wilt u hier rekening mee houden?
Agenda mei
Maandag 24 mei
Agenda juni
Donderdag 3 juni
Maandag 14 juni
Woensdag 16 juni
Vrijdag 25 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni

2e Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij!
Werkmiddag onderbouw, de leerlingen van groep 12 zijn om 12.00 uur uit!
Verjaardag juf Aukje.
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij!
Conciërge Oene jarig.
Krijgen de leerlingen de rapporten mee.
Verjaardag juf Anna.

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 juni 2021.
Hartelijke groet,
Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

