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Nieuwsbrief 23 september 2021
Verjaardagen in oktober
1 Jessalynn
7a
9 Ryan
3b
10 Shakira
3a
11 Jorn
6
14 Miley
4
17 Janna
7a

19
26
27
29
29

Elize
Tim
Myrthe
Sogand
Janco

2b
2a
3b
3b
5

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
Blijde gebeurtenis (1)
Op 10 september 2021 is Hidde geboren. Hidde is de zoon van juf Anna (groep
1a-2a), haar man Eelke en broer Boaz. Op zijn geboortekaartje staat:
Jij
Zo klein
Zo bijzonder
Jij
Onze zoon en broertje
Gods wonder
Ook vanaf deze plek willen wij juf Anna, Eelke en Boaz van harte feliciteren.
Wij wensen jullie heel veel plezier en geluk met Hidde.
Blijde gebeurtenis (2)
Op 10 juli 2021 is Nola geboren. Nola is de dochter van meester Wilco (groep
7a-8a), zijn vrouw Janine en dochter Lynn. Op haar geboortekaartje staat:
Voorzichtig hou ik je vast
Zo blij dat je er bent
Een zusje voor mij om mee te spelen
En geheimpjes mee te delen
Om mee te lachen, ruziën en stoeien
En samen op te mogen groeien
Welkom lieve Nola
Ook vanaf deze plek willen wij meester Wilco, Janine en Lynn nog van harte
feliciteren. Wij wensen jullie veel plezier en geluk met Nola.
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Ontruimingsoefening
Woensdag 15 september was de 1e ontruimingsoefening
van dit schooljaar. De oorzaak was (zogenaamd) een
calamiteit in het fietsenhok. Daar was de accu van een
elektrische fiets van een leerkracht in brand gevlogen…
Hierdoor wijzigde de vluchtplek voor ‘Het Mozaïek’ en moesten de leerlingen
uitwijken naar een verzamelplek aan de voorkant van brede school ‘De Wiken’.
De aanwijzingen van onze BHV-ers werden door team en leerlingen uitstekend
opgevolgd. De ontruiming verliep hierdoor snel en soepel.
Jantje Beton
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan van 20 t/m 29
september langs de deuren om loten te verkopen voor
‘Actie Jantje Beton’. Het mooie van deze actie is dat
Jantje Beton de helft van het opgehaalde bedrag houdt en
school de andere helft krijgt. Ook gaan de leerlingen
sponsoren zoeken voor de sponsorloop en kunnen alle
leerlingen lege flessen inleveren op school. Het doel is om zoveel mogelijk geld
in te zamelen om het schoolplein te kunnen opknappen.
Rots & Water
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen een ‘Rots & Water'
training. De training wordt gegeven door Sportbedrijf
Drachten. Leerlingen van groep 5, 6, 7a-8a en 7b-8b
komen eerst aan bod in de periode van 7 oktober t/m 9
december. Onderzoeken tonen aan dat Rots & Water bijdraagt aan het creëren
van een veilig leer- en leefklimaat. En aan de ontwikkeling van meer
zelfvertrouwen en weerbaarheid en doet pestgedrag verminderen.
Vrijdag 24 september: pleinactiviteiten!
Vrijdag 24 september vervallen de gymlessen. De zwemlessen
van groep 4 gaan wel door! Op de schoolpleinen zijn voor de
leerlingen van groep 1 t/m 8 allerlei leuke activiteiten om te doen.
De leerlingen gaan per groep 30 minuten deze activiteiten doen.
Bijvoorbeeld een springkussen voor de groepen 1 en 2 en een
stormbaan voor de groepen 3 t/m 8. Sportieve kleding hierbij is
handig. We hopen op mooi weer en veel plezier!
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Schoolkalender 2021-2022
Het drukken van de schoolkalender liep wat vertraging op
door kapotte apparatuur bij de drukker. Ondertussen
hebben alle oudste leerlingen de kalender meegekregen
naar huis. De kalender staat ook op onze website.
Speelgoedactie ‘Het béste speelgoed van Nederland’
‘Het Mozaïek’ doet mee aan deze speelgoedactie. De actie is bedoeld om
kinderen het beste speelgoed van 2021 te laten kiezen. Er zijn 12 scholen in
Nederland uitgekozen om hieraan mee te doen, onze school is daar een van!
Erg leuk natuurlijk, ook omdat we het speelgoed na de actie mogen houden.
Het speelgoed wordt deze week op school bezorgd. De kinderen mogen er dan
een aantal weken mee spelen en alles uitproberen. Daarna vullen ze op een
scorelijstje in wat hun favoriete speelgoed is. Eind oktober wordt bekend
gemaakt welk speelgoed gekozen is tot 'het beste speelgoed'. In een aantal
groepen zal ook worden gefilmd als de kinderen het speelgoed aan het testen
zijn. Ouders van deze groepen zal eerst toestemming worden gevraagd.
Agenda september
Vrijdag 24
Vrijdag 24 september
Maandag 27
Woensdag 29
Agenda oktober
Vrijdag 1
Maandag 4
Dinsdag 5
Dinsdag 5
Woensdag 6
Zondag 10
Maandag 11
Woensdag 13
Zaterdag 16
Maandag 18 t/m 22
Dinsdag 26
Zondag 31
Zondag 31

Verjaardag juf Martine (groep 1a-2a).
Pleinactiviteiten groep 1 t/m 8.
Personeelsdag Adenium: alle leerlingen zijn vrij!
Einde actie Jantje Beton groep 5 t/m 8.
Studieochtend OB: leerlingen groep 1 en 2 zijn vrij!
Dierendag.
Verjaardag juf Simone (groep 7b-8b).
Internationale dag van de leraar.
Start Kinderboekenweek, thema: ‘Worden wat je wil’.
Verjaardag meester Wilco (groep 7a-8a).
Vergadering van de MR/SC om 19.30 uur.
Veilig Verkeer Nederland dag groep 1 t/m 8.
Sportbedrijf Drachten: ‘gymsports’ groep 3 t/m 8.
Herfstvakantie: alle leerlingen zijn vrij!
Verkeerstuin groep 7.
Verjaardag juf Irena.
Start van de Wintertijd.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 oktober 2021.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

