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Nieuwsbrief 3 februari 2022
Zwemdiploma’s
Diego, Edin en Luuk uit groep 3a hebben hun A-diploma gehaald.
Helemaal super gedaan jongens en van harte gefeliciteerd met jullie
diploma’s!
Rapporten en IEP-toetsen
Vrijdag 18 februari krijgen de leerlingen uit groep 2 t/m 8 het 1e rapport van
dit schooljaar mee naar huis. De leerlingen uit groep 3 t/m 8 hebben afgelopen
weken de IEP toetsen gemaakt. In het rapport zit ook een nieuw inlegvel met
de uitleg over de werkwijze van de IEP toetsen.
De ouders van deze leerlingen uit groep 2 t/m 8 krijgen op de 10
minutengesprekken uitgebreid uitleg over de resultaten van de IEP
toetsen. IEP resultaten staan op de 'talentenkaart' die van iedere
leerling wordt gemaakt. De talentenkaarten krijgen de ouders na de
gesprekken mee naar huis en kunnen in het rapport worden gedaan.
Opgave nieuwe leerlingen
Het is voor onze planning belangrijk om te weten wat de
instroom van 4-jarige leerlingen in groep 1 wordt. We willen
daarom graag alle namen en geboortedata van jongere
broertjes en zusjes van aanstaande leerlingen weten die in
2022 en 2023 4 jaar worden.
Als u dit nog niet hebt doorgegeven, wilt u dit alsnog even melden op school?
Alvast bedankt. U kunt inschrijfformulieren krijgen bij juf Esther (van groep 1),
administratief medewerkster Bettie (op maandag) of bij mij.
Pop in de school
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan het programma ‘Pop in de school’.
Tijdens ‘Pop in de school’ maak je met alle leerlingen uit de bovenbouw kennis
met slagwerk, keyboard, gitaar en zang. Elke groep krijgt zes weken les op
één instrument. Als eindresultaat speel je met alle groepen samen een
popsong. Op deze manier leer je in ieder bovenbouwjaar een ander instrument
kennen en leer je samenwerken en samenspelen.

Middelwijk 2
9202 GV Drachten
Telefoon: 0512-544530
Mail: info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl
Website: www.pcbohetmozaiek.nl

__________

Rapporten en 10 minutengesprekken
In de groepen 3 t/m 8 worden deze week de laatste IEP toetsen
afgenomen. Volgende week moeten een aantal leerlingen nog
wel toetsen inhalen die ze vanwege Corona uitval hebben
gemist. We verwerken de toets uitslagen in de rapporten van de
leerlingen. Het rapport geven we mee naar huis op 18 februari,
net voor de voorjaarsvakantie.
Op maandag 28 februari en woensdag 2 maart zijn er 10 minutengesprekken.
Wij hopen dat dit dan ook weer op school kan en mag volgens de richtlijnen
van het Coronaprotocol. Alle ouders worden voor de gesprekken uitgenodigd.
Heeft u hierover vragen, dan kunt u informeren bij de eigen leerkracht van uw
kind.
Leesroosters
Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3
Week 06: 07/02-11/02
– Thema: Zaai verhaal.
Marcus 4: 1-34
Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene plek komt het op, op de andere plek niet. Zo is het ook met
het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er verschillend mee omgaan.
Week 07 (14/02-18/02) – Thema: Ik zie je wel
Marcus 5: 1-43
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon
van de Allerhoogste God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep
heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van het water gaan, komt Jaïrus bij
Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw
die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood
houdt hem niet tegen.
Week 08/09 (21/02-04/03) – Thema: Je hebt genoeg
Marcus 6: 6b-44
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te
nemen; er zal voor hen gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over
de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes de Doper is,
die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze week horen we
hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor
iedereen genoeg!
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Bijbelverhalen uit ‘Trefwoord’ voor groep 4, 5, 6, 7 en 8
Week 5 t/m 7
- Thema: Bewonderen.
Marcus 6 45-56:
Jezus gaande over het meer/Genezing in Gennesaret.
Mattheüs 14 13-21:
De eerste wonderbare spijziging.
Lucas 18 18-25:
De rijke jongeling.
Lucas 7 1-10:
De hoofdman van Kafarnaüm.
Mattheüs 5 38-41:
Jezus en de wet.
Lucas 13 18-19:
Gelijkenissen van het Koninkrijk.
Agenda februari
Dinsdag 8
Verjaardag juf Ria.
Dinsdag 8
Verkeerstuin voor groep 7.
Woensdag 9
Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij!
Donderdag 10
Verjaardag meester Jan.
Maandag 14
Inspiratie-dag ‘Pop in de school’ voor groep 6, 7 en 8.
Woensdag 16
Vergadering van de leerlingenraad.
Vrijdag 18
Krijgen leerlingen van groep 2 t/m 8 de rapporten mee.
Maandag 21 t/m vrijdag 25 Voorjaarsvakantie: alle leerlingen zijn vrij!
Maandag 28
Programma ‘Pop in de school’ voor groep 6, 7 en 8.
Maandag 28
10 minutengesprekken.
Maandag 28
Verjaardag juf Geerty. Maar eigenlijk is dit 29 februari…
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 februari 2022.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

