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Nieuwsbrief 3 november 2022 

 
Zwemdiploma’s 

Jildau uit groep 3b heeft haar zwemdiploma A gehaald. 
Sanne uit groep 3b heeft haar zwemdiploma A gehaald.  

Niels uit groep 4a heeft zijn zwemdiploma C gehaald. 
Zare uit groep 4a heeft haar zwemdiploma C gehaald.  

 
Voor de zomervakantie (!) hebben 2 leerlingen diploma’s gehaald, maar dat heeft 

helaas nog niet op de nieuwsbrief gestaan. Dat doen we daarom hierbij: 
Niels uit groep 4a haalde zijn zwemdiploma B.  

Tyanaz uit groep 4b haalde haar zwemdiploma C. 

 
Super gedaan en hartelijk gefeliciteerd met jullie zwemdiploma’s! 

 
 

Verjaardagen in november 
  3 Genisha  1a  

  3 Yinthe   3b  
  5 Dieuwke  2b  

  7 Sofia   2a  
  7 Vince   2b  

  9 Hailey   3b  
13 Rayan   5  

18 Johan   6  
18 Bregje  4a   

20 Roan   2b  

21 Sofie   6  
21 Rose   3a  

22 Joey   6  
22 Amber   4a  

23 Sem   3b  
25 Thijs   4b  

30 Diego   4a 

 

Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst! 
 

 
Fietskeuring 

De donkere dagen komen er weer aan. Veilige fietsen zijn 
altijd belangrijk, maar helemaal in deze periode van het 

jaar. Ook in de herfst en de winter moet je er goed op 
letten dat je zichtbaar bent en veilig fietst in het verkeer 

 
Vrijdagochtend 18 november komen de mensen van Veilig 

Verkeer Nederland (afdeling Drachten) hiervoor op school.  
 

Zij zullen de fietsen van de leerlingen uit groep 5 t/m 8 controleren. Willen de 
leerlingen van die groepen op deze dag zoveel mogelijk op de fiets naar school 

komen? 
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Winnaars Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek werd er in de groepen 1 t/m 4 hard gewerkt aan 

een mooie tekening van een boomhut. Er zijn 4 winnaars uitgekozen. Zij 
hebben inmiddels een mooie prijs ontvangen! De winnaars zijn: 

o Groep 1 Thijs 
o Groep 2 Esmee 

o Groep 3 Romy 
o Groep 4 Gerben Wytze 

 
De groepen 5 t/m 8 hielden een voorleeswedstrijd in de groepen. In elke groep 

is een winnaar gekozen. De winnaars doet mee aan de Voorleeswedstrijd van 
brede school De Wiken. Deze wordt op 12 december georganiseerd samen met 

De Kameleon. De winnaars zijn: 

o Groep 5 Ylse 
o Groep 6 Julia 

o Groep 7 Noah 
o Groep 8 Mirthe      Allemaal gefeliciteerd! 

 
 

Te laat op school 
Te laat komen is iets van alle tijden. Het is mij (en vast ook u) wel 

eens overkomen! De Onderwijsinspectie is vrij streng op het 
handhaven en controleren van de schooltijden. Leerlingen moeten 

om 8.30 uur startklaar voor de lessen in de lokalen zitten.  
 

Daarom verwachten wij de leerlingen zeker om 8.25 uur al op school. Dan 
kunnen zij hun jas en tas ophangen, binnen schoenen aantrekken en op tijd in 

het lokaal zitten. Leerlingen die te laat komen, krijgen een ‘te laat brief’ mee.  

 
Deze brief moet door de ouders worden ondertekend. En de volgende dag op 

school worden ingeleverd. Bij herhaling volgt een oudergesprek. 
 

 
Plaatsing units  

De units zijn geplaatst en aangesloten. Het plaatsen ervan gaf 
voor u als ouders de nodige parkeeroverlast. Maar hier heeft 

iedereen prima op gereageerd. Dank daarvoor.  
 

Ondertussen zijn ook de bestrating en de hekwerken in orde 
gemaakt. En zijn de units schoongemaakt en ingericht. Op 

dinsdag 15 november wordt de unit voor de Kinderdagopvang 
van Kinderwoud in gebruik genomen.   
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Schoolcommissie (SC) is op zoek naar enthousiaste leden! 
Onderwijs maak je samen, daarom vinden we goede oudercontacten erg 

belangrijk. Doel van de SC is om de ouderbetrokkenheid bij het dagelijks 
schoolgebeuren te vergroten. De SC heeft een ondersteunende en adviserende 

taak. Hoofdtaken zijn: 
o Ondersteuning voor schooldirectie, leerkrachten en MR. 

o Mee organiseren van schoolactiviteiten, als Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, Koningsspelen & sportdag, een eventuele 

sponsorloop, themahoeken etc. 
o Klankbord voor de directeur en het team.  

o Ook kunnen signalen vanuit de ouders worden gedeeld.  
 

De SC bestaat uit 7 ouders en vergadert jaarlijks 7 keer op maandagavond. 

Vergaderingen beginnen altijd gezamenlijk met de MR. De directeur informeert 
dan zowel de SC als MR over lopende zaken van school. Daarna vergaderen SC 

en MR apart verder. Bij de SC-vergadering is ook een leerkracht aanwezig.  
 

Ben jij dat organisatie kanon of die ondersteunende pilaar en wil je betrokken 
zijn bij de school van jouw kind? Dan zijn we op zoek naar jou! Je kunt je 

aanmelden of informatie vragen bij juf Ria (ria.bosma@pcbosmallingerland.nl) 
of meester Jan (jan.vanderveer@pcbosmallingerland.nl) Reageren kan t/m 

vrijdag 18 november. 
 

 
Schoenendoos actie  

Wij doen ook dit jaar aan deze actie mee. Op deze manier 
kunnen wij iets betekenen voor kinderen en gezinnen die onder 

zeer moeilijke omstandigheden leven. Deelname is natuurlijk 

helemaal vrijwillig. Wij voelen ons wel bezwaard om in deze 
financieel moeilijke tijden een beroep te doen op onze ouders. 

Daarom geven wij ditmaal de folder niet aan alle leerlingen mee.  
 

Ouders die met hun kind mee willen doen, kunnen een folder krijgen bij de 
leerkracht van hun kind. Op de folder staat het stappenplan en de checklist 

voor het vullen van de schoenendoos. Aan de folder zit ook een geldenvelop 
vast. Hierin kunt u een bijdrage voor het vervoer van de schoenendoos doen 

(5 euro, minder mag ook). Deze envelop moet onder het elastiek van de 
schoenendoos bovenop het deksel. School maakt dit geld dan over naar ‘GAiN’. 

  
De schoenendozen kunnen t/m vrijdag 25 november kunnen op school worden 

ingeleverd. Op de website info@schoenendoosactie.nl vindt u meer informatie 
over deze actie.  

mailto:info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl
http://www.pcbohetmozaiek.nl/
mailto:ria.bosma@pcbosmallingerland.nl
mailto:jan.vanderveer@pcbosmallingerland.nl
mailto:info@schoenendoosactie.nl


 

 

 

 

Middelwijk 2 

9202 GV Drachten 
Telefoon: 0512-544530  

Mail: info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl 
Website: www.pcbohetmozaiek.nl 

                       __________ 

 
 

 

 

Leesroosters 
Bijbelverhalen uit ‘Kind op Maandag’ voor groep 1, 2 en 3 

Week 46     Zie je het nog zitten?  
Numeri 13:1 - 14:9 Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze 

vertellen dat het een rijk land is met enorme vruchten; maar ook met enorme 
inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste verkenners zijn 

somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de 
Heer. 

 
Week 47     Naar de overkant  

Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9 Mozes gaat niet mee het 
beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge 

berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding 

van Jozua steekt het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde 
land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten in het land waar ze 

thuis zullen zijn. 
 

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

Week 46    Doelloos?  
Genesis 29 31-43/Gen. 31 Terug naar huis  

Genesis 32 2-33/Gen. 33 1-20 De rivier over 
 

Week 47     Met wie of wat verbonden? 
Genesis 37: 1-11   Een bijzonder kind 

Genesis 37: 12-36  Een vreselijk geheim 
 

 

Agenda november 
Donderdag 3 Verjaardag juf Tietsia. 

Dinsdag 8 Verkeerstuin groep 7 om 9.00 uur. 
Donderdag 10 Werkmiddag OB. Groep 1-2 om 12.00 uur vrij! 

Vrijdag 11 Grote Rekendag. 
Vrijdag 11 Sint-Maarten. 

Zondag 13 Verjaardag juf Thea. 
Maandag 14 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 

Vrijdagochtend 18 Fietscontrole groep 6, 7 en 8. 
Dinsdag 22 MR-vergadering om 19.30 uur. 

Woensdagochtend 23 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 
Woensdag 23 Vergadering van de leerlingenraad om 12.30 uur. 

Donderdagmiddag 24 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 
Vrijdag 25 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 
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Vrijdag 25 Uiterste inleverdatum dozen schoenendoosactie. 
Zondag 27 1e Adventszondag. 

Dinsdag 29 GGD onderzoeken leerlingen geboortejaar 2017. 
 

 
De volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 november 2022. 
Hartelijke groet, Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’ 
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