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Nieuwsbrief 23 april 2021
Verjaardagen in mei
1 Hendrik 5
2 Kevin
1
4 Amber
7b
5 Victor
7b
5 Leroy
2a
5 Annique 7b
6 Gio
3
6 Benthe 1b
6 Lars
3
8 Lynn
1
11 Amir
4

11
12
16
17
21
22
23
24
27
28
30

Djurre 2b
Djefanyo 2a
Sybren 8b
Lucas 7a
Merlijn 6
Gerben Wietze 2b
Jaycilee 1
Sem
2a
Hanna 4
Sarah 2a
Milan
3

Allemaal hartelijk gefeliciteerd!
IEP-toets
Afgelopen dinsdag- en woensdagochtend hebben
alle leerlingen van groep 8 de IEP-toets gemaakt.
Dit is, net als CITO toetsen, een methode
onafhankelijke toets. De leerlingen hebben
allemaal super goed hun best gedaan.
De resultaten van de IEP-toets bepalen niet welk schooltype het best bij een
leerling past. Die keuze is in overleg met ouders en leerlingen al veel eerder
gemaakt.
Maar de resultaten van de IEP-toets kunnen, als ze (veel) hoger zijn dan
verwacht, wel worden gebruikt om een leerling als dat gewenst is een
schooltype hoger te plaatsen. Dit uiteraard ook in overleg met ouders en
leerlingen.
Zwemdiploma
Ellen uit groep 4 heeft op 10 april haar zwemdiploma
B gehaald. Super gedaan in deze Corona tijd waarbij
het schoolzwemmen helaas al heel lang stilstaat!
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Afwezigheid Oene
Onze conciërge Oene kan helaas al langere tijd niet meer op
school werken. Oene is met ziekteverlof. Hij heeft een
aandoening waardoor hij erg veel last heeft van o.a.
schouders, nek en longen. Fysiek werk op school werd voor
hem daardoor steeds moeilijker.
Dit vinden wij allemaal heel erg spijtig. Wij missen hem op
school en in ons team. Ook vanaf deze plek willen we Oene
sterkte wensen.
Oene mist de contacten op school en kan het ook niet laten om zo nu en dan
even op school te komen voor lichte klusjes. Hij heeft vanochtend ook de
springkussens voor de Koningsspelen op school gebracht.
Schoolfotograaf
De groepsfoto’s zijn afgelopen week aan de leerlingen
meegegeven. Ze zijn allemaal goed gelukt. U hebt twee
keuzemogelijkheden:
o U koopt de groepsfoto van uw kind en doet 6 euro in
de envelop.
o U koopt de groepsfoto niet en levert de foto weer in
de envelop in.
U kunt het geld voor de gekochte groepsfoto en de groepsfoto’s die niet
worden gekocht inleveren bij de leerkracht van de groep waarin uw kind zit. De
leerkracht registreert het ingeleverd geld en retourfoto’s.
Dode hoek les
Donderdag 15 april stond een grote Volvo truck met
oplegger geparkeerd op De Middelwyk. Deze truck van
Chauffeursvereniging Friesland wordt ingezet door Veilig
Verkeer Nederland om voorlichting te geven in groep 7-8
over de gevaren van de dode hoek bij vrachtauto’s.
Leerlingen van groep 8 gaan na dit schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs.
Moeten worden ze dan onderdeel van veel drukkere verkeer als ze naar school
fietsen. Elk jaar gebeuren er erg veel ongevallen door de dode hoek bij
vrachtauto's. 2 chauffeurs hebben de leerlingen met filmpjes en demonstraties
laten zien en ervaren hoe gevaarlijk het is om in de dode hoek te zitten.
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Agenda april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Vrijdag 30 april
Vrijdag 30 april

Koningsspelen De Wiken.
Koningsdag: alle leerlingen zijn vrij!
Uiterste inleverdatum rapporten.
Uiterste inleverdatum geld schoolfoto’s of retourfoto’s.

Agenda mei
Ma 3 t/m vr 14 mei
Dinsdag 4 mei
Woensdag 5 mei
Donderdag 13 mei
Maandag 17 mei
Maandag 24 mei
Maandag 31 mei

Meivakantie: alle leerlingen zijn vrij!
Dodenherdenking.
Bevrijdingsdag.
Hemelvaartsdag.
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij!
2e Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij!
Start afname CITO E toetsen groep 3 t/m 7.

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 mei 2021.
Hartelijke groet,
Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

