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Nieuwsbrief 24 december 2021
Zwemdiploma’s
Thieme uit groep 3b heeft zijn Zwemdiploma B gehaald. Dit is al
wat langer geleden, maar heeft nog niet in de nieuwsbrief
gestaan. Rense uit groep 5 heeft zijn Zwemvaardigheidsdiploma 1
gehaald. Super gedaan en allebei hartelijk gefeliciteerd met jullie
diploma’s!
Verjaardagen
1 Roan
1 Lars
5 Liam
5 Myrthe
6 Thieme
6 Antoine
11 Mohammad
11 Sander
11 Simon
12 Nore
13 Jurjen
14 Aron
14 Desfjinda
14 Edin

in januari
3a
3a
3b
7b
3b
6
1a
1a
1a
2b
8a
8b
2a
3a

15
15
15
15
17
17
17
24
26
27
28
29
30
31

Sanne
Nina
Ellen
Dautsen
Mike
Aiden
Esmee
Romy
Noah
Dilano
Chris
Ronja
Isa
Lieke

1b
2a
5
8a
1b
1b
1b
2a
6
3b
5
8a
5
3b

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
Einde van 2021
Dit kalenderjaar liep toch anders af dan verwacht. Wij leefden lang
in onzekerheid of de scholen wel of niet open zouden blijven.
Uiteindelijk werd door de overheid gekozen voor schoolsluiting.
Een goede keuze. Wij hadden helaas op school ook steeds meer te
maken met positief geteste leerlingen.
Ik wil u als ouders een groot compliment geven voor de wijze waarop u steeds
op berichten van school reageerde. Als we leerlingen naar huis moesten sturen
vanwege verkoudheidsklachten. Of als er een groep in quarantaine ging en de
leerlingen noodgedwongen thuis opgevangen moesten worden. Wij zijn
dankbaar voor uw begrip en altijd positieve medewerking.
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Start van 2022
Op dit moment is nog niet duidelijk of de Lock down in januari
verlengd wordt of niet. Wij houden rekening met beide scenario’s:
o Of de school gaat op 10 januari gewoon weer open.
o Of de Lock down wordt verlengd. Dan schakelen wij meteen over op
thuisonderwijs. Dit hebben wij al voorbereid. De materialen worden
uitgedeeld op maandagmiddag 10 januari. Het thuisonderwijs kan dan
starten op dinsdag 11 januari. Wij houden u via Parro/mail op de hoogte.
Kerstviering

We waren van plan om donderdagmiddag 23 december de
kerstvieringen te houden... Alleen de schoolsluiting maakte
dit onmogelijk. Daarom hebben we kerstvieringen gehouden
op vrijdagochtend 17 december. Allemaal in de eigen groep in
het eigen lokaal. De kerstvieringen waren erg sfeervol. We
zijn dankbaar dat we het jaar toch zo af hebben kunnen
sluiten met onze leerlingen. Het was wel erg spijtig dat
meester Wilco zijn kerstviering met de leerlingen van groep
7a-8a dit jaar niet heeft kunnen vieren. Vanwege het grote aantal leerlingen in
deze groep met een positieve testuitslag, moesten deze leerlingen
noodgedwongen thuisblijven. Waarvan een aantal zelfs in quarantaine…
IEP toetsen groep 3-8
In de periode van 24-01 t/m 04-02 worden in groep 3 t/m
8 de IEP (midden) toetsen afgenomen. De leerlingen
worden zo veel mogelijk door de eigen juf of meester
getoetst. De resultaten van deze belangrijke toetsen
worden ook meegenomen in de rapporten. Bij de
leerlingen van groep 7 en 8 worden IEP resultaten ook
ingevoerd in de ‘Plaatsingswijzer’. De Plaatsingswijzer is in groep 8 straks
bepalend voor de uiteindelijke schoolkeuze voor het ‘Voortgezet Onderwijs’.
IEP toetsen worden tweemaal per jaar (in januari en mei) afgenomen.
Nieuwe leerkrachten
In januari verwelkomen we 2 nieuwe leerkrachten op ‘Het Mozaïek’:
o Juf Mariëlla. Zij gaat vanwege de opleidingen van collega’s 1 dag per 2
weken lesgeven in groep 1, 3a, 3b, 6 en iedere donderdag in 7b-8b.
o Juf Geerty. Zij gaat op donderdag en vrijdagochtend lesgeven in onze
nieuwe instroomgroep. Juf Geerty wordt de duo-collega van juf Anna.
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Nieuwe leerkracht: juf Mariëlla
Hallo allemaal! Mijn naam is Mariëlla, 31 jaar en ik woon in Marum
met mijn gezin. Vanaf januari mag ik het team komen versterken,
waar ik erg veel zin in heb.
Ik hou van muziek, dansen, hardlopen en gezellige dagjes uit. Dit
is momenteel lastig te realiseren in deze tijd, maar we maken van
iedere dag maar het beste. Van jongs af aan heb ik al een band met kinderen.
Zo heb ik veel opgepast en 10 jaar zwemlessen gegeven. Na een periode van
vier jaar onderwijs in Leeuwarden heb ik nu de keuze gemaakt om dichter bij
huis te gaan werken.
Ik heb erg veel zin in deze uitdaging, iedere dag een andere groep! Ik ga
ervoor om de kinderen een leerzame en plezierige dag te bieden op de dagen
dat ik er ben (woensdag, donderdag en vrijdag). Ik heb er zin in! Hopelijk tot
snel in & rond de school.
Nieuwe leerkracht: juf Geerty
Er was eens… Heel lang geleden was er een klein meisje dat dag
in, dag uit schooltje speelde. Zij was de juf en haar bed was haar
klas. Geerty was haar naam en ze had 6 poppen en een beer in
haar klasje. Ze vertelde haar poppenkinderen verhaaltjes en leerde
hen liedjes. Ook deden ze samen spelletjes en maakten ze
knutselwerkjes. Als er genoeg werkjes verzameld waren,
organiseerde ze een kijkavond.
De ouders van de jonge juf kwamen dan langs om alles te bekijken en te horen
hoe het met de poppenkinderen ging. Geerty werd groter en droomde van een
toekomst als juf, maar dan als juf van échte kinderen. Die droom is
werkelijkheid geworden. Als 19-jarige werd ze juf van groep 1 op Kleuterschool
‘De Bloesem’ aan de Hooglandswijk in Drachten.
Dat is ruim 45 jaar geleden. Daarna werd ze juf op een
basisschool in Opeinde en later in de Tike. Ze bleef verhaaltjes
vertellen en liedjes zingen met de kinderen. Dat vond ze zo leuk,
dat ze zelf ook verhaaltjes en liedjes ging schrijven. Maar ze bleef
ook juf.
Ondertussen is ze moeder geworden en zelfs beppe. En nu ze beppe is, wordt
ze tot aan de zomervakantie weer een tijdje juf. Samen met juf Anna wordt ze
weer juf in groep 1 in Drachten, maar nu op ‘Het Mozaïek’. Beste ouders, Beste
ouders, Dit sprookje gaat over mij, Geerty Douma. Ik hoop, samen met juf
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Anna, de kinderen van groep 1 van Het Mozaïek een fijne tijd te bezorgen. Ik
verheug me er op! Tot ziens! Juf Geerty
Leesroosters
Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3
Week 02: 10 t/m 14 januari
Het thema van de verhalen van deze week: Let op!
Marcus 1: 1-28
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat mensen op moeten
letten: iemand zal de weg voor de Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt
Johannes de Doper dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. Zo
begint het bijzondere verhaal van Jezus. Voor wie goed oplet, verandert het
leven totaal.
Week 03: 17 t/m 21 januari
Het thema vd verhalen van deze week: Voeten op de grond, hoofd omhoog
Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12
Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een
verlamde man die door vier vrienden door het dak naar beneden wordt
gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar hoe Jezus mensen op weg helpt:
met de voeten op de grond en het hoofd omhoog.
Week 04: 24 t/m 28 januari
Het thema van de verhalen van deze week: Dat mag niet, toch?
Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen
vasten niet, zoals de leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een
sabbat plukken ze zomaar aren van het veld om op te eten. Dat mag allemaal
niet, toch? Of toch wel?
Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8
Het thema van de verhalen van deze weken: Groeien.
Week 2 t/m 4
Lucas 3: 1-17
Optreden van Johannes.
Mattheus 3: 13-17 De doop van Jezus.
Lucas 4: 1-13
Jezus wordt op de proef gesteld.
Lucas 4: 14-30 Optreden van Jezus in Nazareth.
Marcus: 3 1-6
Jezus in de synagoge.
Lucas 5: 1-11
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen.
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Agenda december
Zaterdag 25
Zondag 26
Vrijdag 31

1e Kerstdag.
2e Kerstdag.
Oudejaarsdag.

Agenda januari
Zaterdag 1
Maandag 10
Dinsdag 11
Woensdag 12
Maandag 17
Maandag 17
Dinsdag 18
Woensdag 19

Nieuwjaarsdag.
1e schooldag in 2022. Tenzij Lock down wordt verlengd!
Verkeerstuin groep 7 om 10:00 uur.
Vergadering van de leerlingenraad.
Verjaardag juf Ingrid.
Vergadering MR om 19:30 uur.
Onderzoeken GGD Fryslân. Ouders zijn geïnformeerd.
Werkmiddag onderbouw. Leerlingen groep 1-2 12.00
uur vrij!
Vrijdag 21
Onderzoeken GGD Fryslân. Ouders zijn geïnformeerd.
Maandag 24 t/m vrijdag 04-02 Toets weken IEP M groep 3 t/m 8.
Woensdag 26
Start Nationale Voorleesdagen.
Donderdag 27
Verjaardag juf Winneke.
Maandag 31
Verjaardag juf Ida.
De beste wensen
Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ wenst al haar leerlingen, ouders en
verzorgers alvast hele

Gezegende Kerstdagen
En een heel
Gelukkig en gezond 2022!

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 januari 2022.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

