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Nieuwsbrief 9 april 2021
Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Dit schooljaar is nog lang niet afgelopen. Maar het nieuwe
vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is ondertussen
al vastgesteld en goedgekeurd door onze MR. In verband
met uw planning ontvangt u hierbij alvast de data:
o Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 22-10-2021
o Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022
o Voorjaarsvakantie
21-02-2022 t/m 25-02-2022
o Goede Vrijdag
15-04-2022
o Paasvakantie
18-04-2022
o Meivakantie
25-04-2022 t/m 06-05-2022 (incl. Koningsdag &
Bevrijdingsdag)
o Hemelvaart
26-05-2022
o Hemelvaart (vrij na) 27-05-2022
o Pinkstervakantie
06-06-2022
o Zomervakantie
18-07-2022 t/m 26-08-2022
Studiedagen, werkmiddagen etc. zijn nog niet vastgesteld, die data volgen nog.
In blijde verwachting
Wij hebben een zwangere juf op ‘Het Mozaïek’! Juf Anna (van
groep 1a-2a) is in blijde verwachting. Zij hoopt in september
een baby te krijgen.
Ook vanaf deze plek willen wij juf Anna (en natuurlijk ook haar
man Eelke en zoon Boaz) feliciteren met dit prachtige nieuws en
vooruitzicht!
Omgangs- en gedragsprotocol
Het Mozaïek is een Kanjerschool. Dat betekent dat wij
werken vanuit de Kanjer afspraken. De leerkrachten
zijn geschoold in het toepassen hiervan en geven ook
de Kanjerlessen in de groepen.
Juf Simone van groep 7b-8b is op onze school de antipest coördinator. Het Kanjerprotocol van waaruit wij
werken, kunt u ook vinden op onze website.
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Rookvrije school
Onze overheid voert een actief niet-rokenbeleid uit om:
o Te voorkomen dat jongeren beginnen met roken.
o Mensen te helpen die willen stoppen met roken.
o Meerokers te beschermen tegen tabaksrook.
Alle onderwijsterreinen moeten in Nederland rookvrij zijn. Dit geldt voor alle
leerlingen (of studenten), personeel, ouders en bezoekers, zonder
uitzonderingen. Om dit voor iedereen goed duidelijk te maken, zijn op brede
school De Wiken en de ingangen tot de schoolpleinen afgelopen week extra
anti-rook borden opgehangen.
Bij een rookvrij onderwijsterrein gaat het ook om de buitenruimte die bij de
school- of onderwijslocatie hoort: het school- of onderwijsplein. Dus ook het
plein tussen brede school De Wiken en het Krajicekveld. Met ingang van 0101-2021 is de NVVWA gestart met toezicht en handhaving op dit rookverbod.
Schoolfotograaf
Alle toestemmingsformulieren zijn (net) op tijd ingeleverd, bedankt daarvoor!
Woensdagochtend 7 april zijn alle groepsfoto’s gemaakt in de grote zaal van
brede school De Wiken. Gelukkig waren ook bijna alle leerlingen aanwezig. De
afscheidsfoto van groep 8 kon, tussen de buien door, buiten op het schoolplein
worden gemaakt. Over ongeveer 2 weken ontvangen we de gemaakte foto’s.
Dan hebt u als ouders twee volgende keuzemogelijkheden:
o U koopt de groepsfoto waarop uw kind staat.
o U koopt de groepsfoto niet en levert de foto weer in.
U kunt het geld voor de gekochte groepsfoto inleveren bij de leerkracht van de
groep waarin uw kind zit. Dit geldt ook voor groepsfoto’s die niet worden
gekocht. De leerkracht registreert het ingeleverd geld en retourfoto’s.
DIGI-D
De GGD heeft ons gevraagd om voor u als ouders de volgende boodschap in de
nieuwsbrief op te nemen: de GGD wil heel graag dat alle ouders een DIGI-D
voor hun kind(eren) aanmaken.
Dit heeft als grote voordeel dat het testproces (als dat nodig is) dan veel
sneller verloopt. En dat u de uitslag van een test ook thuis veel sneller kunt
inzien door middel van die DIGI-D. Dit scheelt vaak wel een dag en dat is fijn
voor zowel de leerlingen, ouders als school.
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Kamp Morra
Bij het dorp Morra, boven in Friesland, zijn op 2 april in totaal 4.222 (!) poppen
in een weiland geplaatst. Ook de (Friese) pers heeft hier ruimschoots aandacht
aan besteed. Goed voor u om te weten dat hier ook 30 poppen bij stonden die
zijn gemaakt door de leerlingen van ‘onze’ beide groepen 7-8. De leerlingen
hebben de poppen een gezicht gegeven en aangekleed. Deze poppen hebben
eerst een dagdeel in de tuin bij de doopsgezinde kerk op Zuiderbuurt in
Drachten gestaan. Daarna zijn ze door vrijwilligers naar Morra gebracht.
Elke pop staat symbool voor een kind dat zonder ouders in
een vluchtelingenkamp leeft, zoals in Moria in Griekenland.
De leerlingen uit de groepen 7-8 hebben hier eerst les over
gehad en er zijn verhalen over verteld. Doel van deze actie
is aandacht voor mensonterende situaties van kinderen in
kampen. En daarnaast ook bewustwording van wat zich
afspeelt in deze kampen. De kleding van de gemaakte
poppen wordt na de actie van 2 april ook daadwerkelijk
naar de vluchtelingen in Moria in Griekenland gebracht.
Rapportbesprekingen
Deze gesprekken vonden afgelopen week online plaats. In de instroomgroep
en groep 1 zijn ouders (uiteraard in naleving van de Corona procedures) wel
op school geweest. Er zijn hele goede, nuttige en fijne gesprekken gevoerd.
Het is in deze Corona tijd extra belangrijk dat u goed op de hoogte blijft van de
vorderingen, het wel en wee van uw kind en de werkwijze van school.
Agenda
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april
Woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april

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 22 april 2021
Hartelijke groet,
Het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

