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Nieuwsbrief 25 november 2021
Zwemdiploma’s
Ivan en Myrthe uit groep 3b hebben allebei hun zwemdiploma A
gehaald. Helemaal super gedaan en van harte gefeliciteerd met
jullie diploma’s!
Verjaardagen
2 Kristel
2 Jilles
3 Serah
5 Ishaan
5 Jayson
7 Tylen
7 Rinke
14 Fayah
14 Yalina
14 Linke

in december
6
8a
6
5
2a
2b
2a
4
2b
2b

14
14
15
16
19
19
27
28
28
31

Eden
Naomi
Hailey
Wichard
Laisa
Tyanaz
Ilse
Levi
Danyël
Jailey

3a
8a
2b
8a
3a
3b
4
6
5
2a

Tút en Derút
Met ingang van vorige week donderdag staat er een nieuw verkeersbord op ‘De
Middelwyk’. U hebt het vast wel gezien. Dit verkeersbord is al langere tijd
geleden ontworpen door onze oud-leerling Dominic. Door Corona heeft de
onthulling ervan (te) lang op zich laten wachten. Vorige week heeft Dominic
het door hem zelf ontworpen verkeersbord onthuld in het bijzijn van de
leerlingen van groep 7b-8b.
Het verkeersbord ziet er prachtig uit en we hopen dat hier door onze ouders
goed naar gekeken en geparkeerd wordt! Veilig Verkeer Nederland heeft voor
brede school ‘De Wiken’ een speciale kaart gemaakt voor ouders met tips en
afspraken voor een veilige schoolomgeving. Die kaart geven we aan de oudste
leerlingen mee, als alle groepen weer naar school gaan. Samen moeten we zo
het halen en brengen van alle leerlingen zo veilig mogelijk laten plaatsvinden.
Corona
Waar we bang voor waren en zo hoopten dat het niet zou gebeuren, gebeurde
juist wel: opeens zaten drie van onze tien groepen thuis en kregen weer
onderwijs op afstand… Groep 4 van juf Eelkje, groep 5 van juf Tietsia en groep
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7a-8a van meester Wilco. We hadden dit van tevoren goed voorbereid. Ouders
of gezinsleden haalden de schoolspullen en IPads uit school. De leerkrachten
en leerlingen konden zo snel overschakelen op thuisonderwijs. Als alles goed
gaat, kunnen a.s. maandag alle groepen weer op school starten met de lessen!
Wij zijn ontzettend trots op alle leerlingen die thuis en op school hard werken
en wij zijn ook heel trots op u! Ouders die hun kinderen thuis zo goed mogelijk
proberen te begeleiden. Wij realiseren ons heel goed dat het voor u heel hard
werken is met de kinderen! Maar we maken er samen het beste van!
Op dit moment is het wachten op de persconferentie van a.s. vrijdagavond.
Dan zullen we horen welke maatregelen men wil nemen om het aantal
besmettingen te doen teruglopen. De laatste geluiden van vandaag zijn dat het
OMT het kabinet adviseert het basis- en middelbaar onderwijs open te houden.
Het team van ‘Het Mozaïek’ wil ook graag dat iedereen gewoon naar school kan
blijven gaan. Dit is wel afhankelijk van de gezondheid van leerkrachten (geen
vervanging mogelijk) en leerlingen (geen groepen in quarantaine vanwege
positieve testen). Hierover moeten we elkaar goed blijven informeren.
Agenda november
Zondag 28
Agenda december
Woensdag 1
Woensdag 1
Vrijdag 3
Zondag 5
Zondag 12
Zondag 19
Donderdag 23
Vrijdag 24
Zaterdag 25
Zondag 26

1e Adventszondag.
VVN-fietscontrole voor groep 5 t/m 8.
Scholing Kleuterplein leerkrachten onderbouw Alle
leerlingen van groep 1-2 zijn vrij!
Sinterklaas. Het schoolzwemmen groep 4 en gymlessen
vervallen. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!
2e Adventszondag.
3e Adventszondag.
4e Adventszondag.
Kerstvieringen in de eigen groep. Alle leerlingen
worden op school verwacht van 17.00-18.00 uur!
Het schoolzwemmen van groep 4 en de gymlessen
vervallen. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!
1e Kerstdag.
2e Kerstdag.

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 december 2021.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

