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Nieuwsbrief 26 maart 2021
Verjaardagen in april
5 Damin 1
6 Iris
7b
8 Nina
1b
10 Liana
6
10 Shairani 3
14 Nolan 7a
14 Hidde 7b
16 Rosalie 8a
17 Teake 7a

17
20
24
24
25
28
29
30

Jeremy
Luuk
Myla
Luuk
Yarno
Elena
Niels
Metz

2b
7a
5
2b
7b
1
2b
1

Allemaal hartelijk gefeliciteerd!
Nieuwe leerlingen
In de instroomgroep bij juf Esther mogen wij in april Mara,
Quinn en Ra’Giona als nieuwe leerlingen verwelkomen.
Allemaal van harte welkom en heel veel plezier bij ons op
Het Mozaïek gewenst!
Ouderpanel
Helaas hebben we nog geen reacties ontvangen op
onze oproep voor het ouderpanel. Misschien heeft u
het gemist, maar we zijn dringend op zoek naar u!
Hierbij nogmaals de uitnodiging om deel te nemen
aan ons ouderpanel.
Met het ouderpanel willen we graag in gesprek
gaan over de communicatie binnen onze school. Dit
is belangrijk voor een optimale ontwikkeling van
onze kinderen.
Dit kunnen we niet alleen daar hebben we ook uw inbreng bij nodig! Geef u op
via de mail bij e.nagelkerke@pcbosmallingerland.nl Groeten, juf Martine, juf
Esther, juf Winneke en juf Simone
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Koningsspelen
Op vrijdag 23 april doet onze school mee aan de
Koningsspelen. Het is een feestelijke dag, daarom
mogen alle kinderen in oranje, rode, witte en/of
blauwe sportkleren op school komen.
De groepen 3 t/m 8 houden ook een tostidag. Ze
mogen daarom een boterham met kaas en vlees
meenemen. Graag zouden we ook jullie tosti-ijzers lenen in de groep van uw
zoon/dochter. Wilt u een berichtje doen aan de betreffende juf of meester als
we uw tosti-ijzer op deze dag mogen gebruiken? We hopen op een mooie en
sportieve dag! Groeten van juf Anna, juf Irena en juf Winneke.
Schoolfotograaf
Op woensdagochtend 7 april komt Schoolfotograaf Koch
voor het maken van groepsfoto’s. In verband met de
Corona wordt er uiteraard gewerkt volgens het protocol
vanuit het RIVM én de privacywetgeving (AVG).
Vanwege de privacywetgeving is het nodig dat ouders toestemming geven voor
het maken van een groepsfoto waarop hun kind staat. Wij hopen natuurlijk dat
alle ouders het leuk vinden dat hun kind op de groepsfoto staat. Daarom
krijgen alle leerlingen vandaag een toestemmingsformulier mee dat volgende
week ingevuld op school moet worden ingeleverd.
Tip van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding!
Parkeerterrein bezet

Vorige week vrijdag stond tot onze grote verrassing het
parkeerterrein aan de Middelwyk bijna helemaal vol
met grote bouwcontainers. Dit vanwege een groot
aantal woningen wat gerenoveerd wordt. We begrijpen
dat deze klus uitgevoerd moet worden, maar vinden dit
zo geen veilige situatie voor leerlingen en ouders.
Daarom hebben we contact opgenomen met het
uitvoerende bouwbedrijf.
Zij begrijpen ons probleem en hebben toegezegd de containers over enkele
weken te verplaatsen. Dat is prachtig en verdient een groot compliment.
Anders had dit parkeerterrein een half jaar volgestaan met containers...
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Corona…
Het is voor ons erg spannend wat de ontwikkelingen zijn met besmettingen bij
kinderen. Daarom zijn wij heel duidelijk bij kinderen met klachten:
o Ouders moeten kinderen met klachten die kunnen duiden op Corona
thuishouden en ziek melden.
o Als een leerling op school klachten heeft, of krijgt, die kunnen duiden op
Corona wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.
o Als huisgenoten in afwachting zijn van een testuitslag, blijven de
kinderen thuis totdat er een negatieve testuitslag is.
We realiseren ons heel goed dat dit veel van iedereen vraagt. Maar we moeten
dit samen volhouden. We willen graag voorkomen dat we onze leerlingen weer
moeten missen en over moeten schakelen op thuisonderwijs. Wij zijn blij met
uw medewerking en behulpzaamheid. En zijn dankbaar voor uw support!
Rapportbespreking
De gesprekken vinden online plaats via Teams. Dit zal zijn op
eigen verzoek en kan ook op verzoek van de
leerkracht. Wanneer er geen reactie van uw kant komt en er
geen verzoek is van de leerkracht vervalt dit gesprek.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. De tijd voor
een gesprek is 10 minuten. Via Parro krijgt u hier bericht over
en kunt u reageren.
Geiten
Vandaag leek een deel van het kleuterplein wel een
kinderboerderij. We kregen op school namelijk visite van
7 geiten, inclusief een paar schattige lammetjes. Deze
dieren waren ’s ochtends naar school gebracht door de
vader van juf Winneke.
De geiten kregen een plekje op een afgesloten deel van
het kleuterplein en alle groepen kwamen op visite. De
leerlingen hebben er heel erg van genoten!
Agenda
Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april

Heeft groep 7 theoretisch verkeersexamen
Witte Donderdag – Paasvieringen op school
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Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Dinsdag 6 april
Woensdag 7 april
Woensdag 7 april
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april
Woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april

Krijgen leerlingen van groep 2 t/m 8 de rapporten mee
Goede Vrijdag: alle leerlingen zijn vrij!
Paasmaandag: alle leerlingen zijn vrij!
Is secretaresse Bettie jarig.
Rapportgesprekken (via Teams)
Rapportgesprekken (via Teams)
Komt de schoolfotograaf om groepsfoto’s te maken
Heeft de MR-vergadering van 19.30-21.00 uur
Afname IEP-toets groep 8
Afname IEP-toets groep 8
Koningsspelen De Wiken
Koningsdag: alle leerlingen zijn vrij!

De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 april 2021
Hartelijke groet,
Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

