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Nieuwsbrief 26 januari 2023 

 
Zwemdiploma’s 

Ishaan uit groep 6 heeft zijn zwemdiploma A gehaald.  
 

Super gedaan en hartelijk gefeliciteerd met jouw zwemdiploma! 
 

 
Verjaardagen in februari 

  1 Germer   2b  
  3 Mathijn   6  

  4 Jamie   7  

  8 Ashlynn  2a  
  9 Tess   7  

10 Boas   4b  
11 Betiel   1a  

12 Jesper   1b  
13 Tim   2a   

14 Roelof   5  
17 Zev   1a  

17 Lennon   5  

20 Geyvi   8  
20 Jurre   7  

21 Lieke   7  
26 Silke   7  

26 Lévano   3a  
28 Renee   5 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst! 
 

 
Ziekenhuisopname juf Mariëlla 

Vorige week werden wij opgeschrikt door de plotselinge 
ziekenhuisopname van juf Mariëlla (groep 7). Het ging niet 

goed met haar baby en daarom moest zij worden 

opgenomen in het UMCG. Dat is nu beter voor haar baby. 
Juf Mariëlla moet in het ziekenhuis blijven en wachten 

totdat de baby geboren is.  
 

De gezondheid van juf Mariëlla en haar baby gaat nu voor alles. Hierdoor is zij 
helaas voor langere tijd afwezig. Wij wensen juf en haar gezin veel kracht. We 

hopen en bidden dat alles goed mag gaan met de verdere zwangerschap. Juf 
Mariëlla wordt tot 01-04 vervangen door juf Brenda en juf Irena. 

 
 

Extra aanbod buiten schooltijd 
Wij hebben een subsidie binnengehaald om buiten schooltijd mooie dingen te 

doen voor onze leerlingen. We zijn in januari gestart met een aanbod voor de 
leerlingen van groep 5-6. De leerlingen hebben om 14.00 eerst een korte 

pauze en lopen vervolgens onder begeleiding van vrijwilligers samen naar het 

centrum van Drachten (Museumplein 3).  
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Zij moeten sportkleding meenemen, want ze gaan o.a. (verdedigings) sporten 
doen met Samira El Idrissi (Samira is meerdere keren wereldkampioen 

taekwondo geweest). De leerlingen wandelen om 16.30 uur samen weer naar 
De Wiken en zijn om ongeveer 17.00 uur terug op school.  

 
Voor de begeleiding tijdens het lopen zijn we nog wel dringend op zoek naar 

vaders/moeders/broers/zussen/opa’s en oma’s! 
 

 
Afname IEP toetsen groep 3-8 

In de periode van 30-01 t/m 10-02 worden in groep 3 
t/m 8 de IEP toetsen afgenomen. De leerlingen worden 

zoveel mogelijk door de eigen juf of meester getoetst.  

 
IEP toetsen zijn belangrijke toetsen. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van 

de leerlingen goed volgen en vergelijken met eerdere scores. De resultaten 
ervan worden meegenomen in de rapporten. IEP toetsen worden tweemaal per 

jaar afgenomen: in januari/februari en mei/juni.  
 

 
Leesroosters 

Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3 
Week 5    Gebeurt er al wat? 

Johannes 4:46-54 en 5:1-23: Een hoveling uit Kapernaüm vraagt Jezus om 
hulp voor zijn zieke zoon. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan: zijn kind is 

genezen. Bij het bad van Betzata zit een man al achtendertig jaar te wachten 
tot er iets gebeurt. Jezus zegt dat hij op kan staan en naar huis kan gaan. 

 

Week 6    Wie lost dit op? 
Johannes 6:1-35: Vijfduizend mensen krijgen te eten van vijf broden en twee 

vissen. Als het avond wordt, komen de leerlingen van Jezus in een storm op 
het meer terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. De volgende dag 

zoeken mensen Jezus weer op aan de overkant van het meer. 
 

Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8 
Week 5     Angst 

Lucas 8: 22-25   Waar komen we terecht? 
Psalm 23    De Heer is mijn herder 

 
Week 6     Angst werkt 

Lucas 10: 30-32   Wie is mijn naaste? 
Lucas 10: 33-37   Wat het belangrijkste is 
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Agenda januari 
Vrijdag 27 Verjaardag juf Winneke. 

Maandag 30 jan. t/m 10 feb. Start afname IEP M toetsen groep 3 t/m 8. 
Dinsdag 31 Verjaardag juf Ida. 

 
Agenda februari 

Donderdag 2  Einde Poëzieweek. 
Zaterdag 4   Einde Nationale Voorleesdagen. 

Dinsdag 7   Verkeerstuin groep 7 9.00-11.00 uur. 
Woensdag 8  Verjaardag juf Ria. 

Vrijdag 10   Verjaardag meester Jan. 
Vrijdag 10   Einde afname IEP M toetsen groep 3 t/m 8. 

Vrijdag 10   Voorstelling groep 1-2 in ‘De Lawei’ 11.00-11.45 uur. 

Dinsdag 14   Valentijnsdag. 
Donderdag 16  Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 17   Verjaardag juf Hesther. 
Vrijdag 17   Krijgen leerlingen groep 2 t/m 8 het 1e rapport mee. 

Maandag 20  Tien minutengesprekken groep 1 t/m 8. 
Woensdag 22  Tien minutengesprekken groep 1 t/m 8.  

Woensdag 22  Vergadering van de leerlingenraad. 
 

 
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 februari 2023. 

Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ 
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