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Allemaal alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
Zwemdiploma
Djurre uit groep 3a heeft zijn zwemdiploma A gehaald. Helemaal
super gedaan en van harte gefeliciteerd met je diploma!
Nationaal Schoolontbijt 2021
Op woensdagochtend 3 november gaan we in alle groepen
gezellig samen ontbijten op school! Wilt u uw kind die dag
daarom een bord, bestek, beker en bakje meegeven? Graag in
een plastic zak, zodat uw kind na afloop de vuile vaat weer
mee naar huis kan nemen. Uw kind eet op school en hoeft ‘s
ochtends daarom thuis niet te ontbijten! Maar als voor uw
kind het wachten tot het schoolontbijt te lang duurt, is het raadzaam thuis wel
alvast iets te eten. U ontvangt hierbij ook de ‘Schoolontbijt ouder nieuwsbrief’.
Frysk Jeugd Orkest - Cool Classic Tour
De ‘Cool Classic Tour’ komt naar Drachten! Hieraan zullen onze
groepen 5 t/m 8 aan meedoen. Professionele muzikanten geven
donderdag 4 november workshops op school en informatie over
klassieke muziek en het symfonieorkest.
Ook worden alle leerlingen uitgenodigd om zaterdag 27 november mee te doen
aan de ‘Cool Classic Dag’ met het Fries Jeugd Orkest in ‘De Lawei’. Dit is
uiteraard op vrijwillige basis, maar wel een prachtige kans voor onze leerlingen
om met dit orkest en deze muziek kennis te maken
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1e inning schoolgelden
Wij vinden het belangrijk dat er naast de normale lessen ook
extra en leuke activiteiten zijn voor leerlingen. Bijvoorbeeld
Sinterklaasviering, Kerstviering, Paasviering, schoolreisjes,
schoolkamp, schoolzwemmen, Verkeersexamen etc. Deze
kosten worden niet door onze overheid vergoed. Voor de
betaling daarvan worden de schoolgelden geïnd.
Voor dit schooljaar is het bedrag vastgesteld op € 56,00 per leerling.
Tweemaal per jaar (in oktober en april) wordt hiervoor een bedrag van € 28,00
geïnd. Ouders van kinderen die na januari instromen, betalen uiteraard naar
rato. Dit beleid is vastgesteld en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad.
U hebt over de 1e inning bericht gehad van Bettie, onze secretaresse.
Financiële hulp
Soms zit het financieel tegen. Daar mogen kinderen niet de dupe van worden.
Dit geldt ook voor problemen bij het betalen van schoolgelden. Gelukkig zijn
hiervoor mogelijkheden en instanties die u hierbij willen helpen:
o Kindpakket. Info beschikbaar via www.kindpakket.nl.
o Jeugdfonds Sport & Cultuur. Info bij juf Lotte, Sportbedrijf
Drachten.
o Jeugdcultuurfonds. Info bij bij juf Esther N uit groep 1.
Lerarentekort
Er is een groot lerarentekort in Nederland. Dit geldt ook voor de scholen van
Adenium. De leerkrachten die in onze vervangingspool zaten, zijn al niet meer
beschikbaar. Dit is een groot probleem bij vervanging van zieke leerkrachten.
Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat groepen naar huis moeten worden
gestuurd. Daarom hebben we als team alvast een aantal afspraken gemaakt:
o Vervangen van een groep gaat voor het geven van extra hulp aan
leerlingen die dat nodig hebben. Die extra hulp vervalt dan.
o Kortdurende vervanging voor enkele dagen kunnen we hierdoor in
principe redelijk opvangen. Maar helaas niet op de vrijdagen!
o Langdurige vervanging voor enkele weken is er niet meer. Dan moet er
worden gedacht aan (digitaal) onderwijs op afstand.
o Het is belangrijk dat u als ouders alert bent op mail en Parro berichten
van school. Bij noodgevallen kan een groep thuis moeten blijven!
Wij hopen natuurlijk dat alle teamleden in goede gezondheid en relaxed hun
belangrijke werk kunnen blijven doen. Dan is er ook geen vervanging nodig!
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Ouders met een onderwijsbevoegdheid die bereid zijn eventueel
in te vallen op ‘Het Mozaïek’, worden gevraagd zich te melden bij
de directeur. Die zouden eventueel ook ingezet kunnen worden
bij vervanging van zieke collega’s.
Opbrengst acties schoolplein
De leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan om geld te verdienen voor
het opknappen van het schoolplein. Wat zijn wij trots op onze leerlingen en
wat zijn het kanjers! Er is tot nu toe al een bedrag van bijna € 4.000,00
opgehaald. Wat een fantastische opbrengt! Daar werden wij op school stil
van… Dit bedrag zal nog wat groeien:
o Er moeten nog flessen worden ingeleverd.
o De opbrengst Jantje Beton Actie wordt in december bekend gemaakt.
De bedoeling is om samen met leerlingen, leerlingenraad, leerkrachten,
Medezeggenschapsraad en Schoolcommissie iets moois voor de leerlingen te
realiseren op het schoolplein voor dit geld.
Agenda oktober
Vrijdag 29
Zondag 31
Zondag 31

Voorleeswedstrijd leerlingen groep 7-8.
Verjaardag juf Irena.
Start van de Wintertijd.

Agenda november
Maandag 1
Woensdag 3
Woensdag 3
Donderdag 4
Dinsdag 9
Donderdag 11
Zaterdag 13
Maandag 15
Woensdag 17
Zaterdag 20
Dinsdag 23
Zondag 28

Voorstelling ‘Stem kwijt’ voor groep 1 t/m 3.
Verjaardag juf Tietsia.
Nationaal Schoolontbijt voor groep 1 t/m 8.
‘Cool Classic Tour’ Frysk Jeugdorkest groep 5 t/m 8.
Studiemiddag onderbouw. Groep 1-2 12.00 uur uit!
Sint Maarten.
Verjaardag juf Thea.
Vergadering van de MR om 19.30 uur.
Vergadering leerlingenraad.
Internationale Dag van de Rechten van het Kind.
Verkeerstuin voor groep 7.
1e Adventszondag.

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 11 november 2021.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

