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Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
Jubileum juf Ida
Dinsdag 31 augustus is het een hele bijzondere dag voor juf Ida. Op deze dag
mag zij vieren dat zij 40 jaar werkzaam is in het onderwijs! Dat is niet alleen
een prestatie van formaat, maar ook een reden om heel dankbaar voor te zijn.
Juf Ida is niet alleen onze zeer bekwame, bevlogen, betrokken
en gewaardeerde IB-er van Het Mozaïek. Zij maakt zich
daarnaast ook heel verdienstelijk door startende leerkrachten
op diverse scholen van Adenium te coachen en begeleiden.
Juf Ida maakt dinsdagochtend een ereronde langs alle groepen
in school. Later deze week viert zij haar jubileum met een
teamuitje. Als bijlage bij deze nieuwsbrief een persoonlijke
nieuwsbrief van juf Ida over haar 40-jarig jubileum.
Schoolkalender 2021-2022
Volgende week wordt de schoolkalender gedrukt. Na ontvangst op school
krijgen alle oudste leerlingen de schoolkalender mee naar huis. Dit is een
overzicht waarop alle belangrijke schoolactiviteiten voor u en de leerlingen
staan. Praktisch en overzichtelijk. Als tijdens het schooljaar zaken wijzigen,
dan informeren wij u daarover via onze nieuwsbrief, schoolmail of Parro.
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Gebruik van mobiele telefoons
In de bovenbouw komt het regelmatig voor dat leerlingen hun mobiele telefoon
meenemen naar school. Die hebben ze onder schooltijd echt niet nodig…
De afspraak is dat de telefoon op school uit staat en in
een speciaal daarvoor bestemde bak wordt bewaard. Na
schooltijd mag de telefoon daar weer worden uitgehaald
en aangezet. In de pauzes wordt de telefoon ook niet
gebruikt. School is niet verantwoordelijk voor eventuele
schade en/of verlies van de telefoon.
Kanjerschool
Het Mozaïek is een Kanjerschool. De leerkrachten
zijn de Kanjertrainers. Juf Simone is onze
Kanjercoördinator. De Kanjerlessen worden in alle
groepen gegeven. Hierbij horen 5 vaste afspraken:
o We vertrouwen elkaar.
o We helpen elkaar.
o Je speelt niet de baas.
o We lachen elkaar niet uit.
o Je bent niet zielig.
Meer informatie hierover kunt u vinden in onze schoolgids en op de website.
Plagen, pesten en ruzie hebben
Voor kinderen is het verschil tussen plagen, pesten en ruzie hebben soms heel
moeilijk. Hieronder de uitleg die we daarvoor op school gebruiken:
o Plagen is uitdagen op een manier die beiden nog leuk vinden. Het stopt
als je er wat van zegt.
o Pesten is op een oneerlijke manier steeds weer de ander onrecht
aandoen. Bijvoorbeeld slaan, uitschelden, buitensluiten, spullen kapot
maken of wegnemen (ook digitaal).
o Ruzie hebben is een conflict wat nog niet opgelost kan worden. Tip: loop
er dan eerst bij weg en zoek later een oplossing.
Anti-pestcoördinator
Juf Simone is onze anti-pestcoördinator. Zij coördineert de zorg en aanpak van
(mogelijk) pestgedrag op school en kan daarbij ook de interne contactpersoon
en externe vertrouwenspersoon inschakelen.
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Klachtenregeling, interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon bij klachten
Iedere school heeft een klachtenregeling, een interne contactpersoon en een
externe vertrouwenspersoon. Als u er niet in slaagt een probleem alleen op te
lossen, kunt u altijd bij hen terecht:
o De interne contactpersoon op school is juf Esther Nagelkerke. Zij is het
aanspreekpunt voor leerlingen die thuis of op school ergens mee zitten.
Juf Esther is te bereiken op school via telefoonnummer 0512-544530 of
via email esther.nagelkerke@pcbosmallingerland.nl.
o De externe contactpersoon van school is Marianne Kokshoorn-van Enck.
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088-2299855 of
via email m.kokshoorn@ggdfryslan.nl.
Meer informatie hierover kunt u vinden in onze schoolgids op de website, of bij
de IB-er en directeur.
Aanvragen vakantie- en ander verlof
Als een leerling niet naar school kan vanwege bijzondere omstandigheden, kan
verlof worden aangevraagd. De directeur kan bij bijzondere omstandigheden
toestemming verlenen tot extra verlof. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier
downloaden van onze website, of ophalen op school. De criteria voor het
toekennen van verlof staan ook op dit aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier moet tijdig worden ingevuld en op school ingeleverd. Bij
goedkeuring van het verlof wordt de verlofaanvraag geregistreerd in ons
administratiesysteem. Als u niets hoort, is het verlof toegekend. Bij vragen
over de aanvraag of bij afkeuring ervan, wordt u gebeld door de directeur.
Het verlenen van verlof is aan strenge wettelijke regels gebonden. We zijn
wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar
door te geven. Bij misbruik kan een boete volgen. Vakantie buiten het
vakantierooster is in principe niet toegestaan. Als u wegens bijzondere
omstandigheden vrij wilt vragen, kunt u contact opnemen met de directeur.
Ziek en te laat melding
Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet
naar school kan, moet u de school hiervan tijdig (voor
schooltijd) op de hoogte te brengen. Bij ziekte, of andere
bijzonderheden, is de school vanaf 8.00 uur ’s ochtends
bereikbaar op telefoonnummer 0512-544530. Wilt u het, als
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er niet meteen wordt opgenomen, het later nogmaals keer proberen?
Vriendelijk verzoek: wilt u geen ziekmeldingen doen per schoolmail! We doen
een dringend beroep op u om bezoekjes aan de tandarts, logopedist etc.
zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Als een leerling een deel van de ochtend of middag afwezig is (bijvoorbeeld
een half uur voor een controle bij de huis- of tandarts), hoeft u geen verlof aan
te vragen, maar kunt u dit gewoon melden aan de leerkracht. Moet er langer
dan een half uur worden verzuimd, dan is het formulier ‘Aanvragen vakantieen ander verlof’ verplicht van toepassing.
Rapporten
De leerlingen hebben voor de zomervakantie hun rapport mee naar huis
gekregen. Wij willen deze rapporten graag uiterlijk 3 september weer terug
hebben op school. Ze kunnen worden ingeleverd bij de eigen leerkracht.
Agenda augustus
Maandag 30
Dinsdag 31
Dinsdag 31
Agenda september
Vrijdag 3
Vrijdag 3
Maandag 6
Maandag 13
Woensdag 15 t/m 17
Woensdag 15
Donderdag 16
Dinsdag 21
Woensdag 22
Vrijdag 24
Maandag 27
Woensdag 29
Agenda oktober
Vrijdag 1

Start schoolzwemmen groep 3a.
Start schoolzwemmen groep 3b.
Jubileum juf Ida 40 jaar werkzaam in het onderwijs!
Uiterste inleverdatum rapporten.
Start schoolzwemmen groep 4.
Vergadering MR om 19.30 uur.
Verkeersexamen (praktisch) groep 8.
Schoolkamp Drenthe groep 8.
Start actie Jantje Beton groep 5 t/m 8.
Verjaardag onderhoudsmedewerker Sije.
Verkeerstuin groep 7.
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij!
Verjaardag juf Martine.
Personeelsdag Adenium: alle leerlingen zijn vrij!
Einde actie Jantje Beton groep 5 t/m 8.
Studieochtend OB: leerlingen groep 1 en 2 zijn vrij!

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 september 2021.
Hartelijke groet, Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

