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Nieuwsbrief 9 december 2021
Zwemdiploma’s
Myrthe uit groep 3b heeft haar zwemdiploma B gehaald. En Jens
uit groep 4 heeft zijn zwemdiploma A gehaald. Helemaal super
gedaan en allebei van harte gefeliciteerd met jullie diploma’s!
Verhuizing

Met ingang van maandag 10 januari starten we met onze 4e
kleutergroep! Deze groep realiseren we omdat er tijdens dit
schooljaar veel 4 jarige leerlingen bij ons op school komen en
de instroomgroep van juf Esther N daardoor te groot wordt
Die nieuwe kleutergroep komt in het lokaal waar nu juf Ingrid
zit met groep 3a. Juf Ingrid en groep 3a verhuizen vrijdag 17
december naar de eerste verdieping. Zij komen in het lokaal
waar de bibliotheek is. De bibliotheek verhuist naar de hal.

Kerstviering
Op donderdag 23 december vieren we kerst op school. Dit
doen we met de eigen groep in het eigen lokaal. De
kerstviering is van 13:00 uur tot 14:00 uur.
Dit is niet om 17:00 uur, zoals u in een eerder bericht
gelezen hebt. Het zou natuurlijk erg leuk zijn om de
kinderen in mooie kerstoutfits op school te zien
verschijnen.
Telefoonnummer
Het komt regelmatig voor dat we ouders niet goed telefonisch
kunnen bereiken. Dat komt omdat de gegevens in onze leerlingadministratie niet meer kloppen. Veel vaste telefoonnummer zijn
bijvoorbeeld vervallen, maar staan nog wel in ons systeem…
Wij willen alle ouders graag goed kunnen bereiken. Wilt u daarom
gewijzigde emailadressen en telefoonnummers altijd z.s.m. aan
ons doorgeven? Dat kan het handigst via een Parro of mailtje
naar school: info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl
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Kerstboom op het schoolplein
Dinsdagmiddag hebben 3 vrijwilligers een schitterende
kerstboom op het schoolplein neergezet. Ditmaal een
supergrote kerstboom. Het plaatsen ervan was hele klus…
Er werd zelfs een telescoopkraan ingezet om de zware
boom goed neer te zetten. Prachtig dat de kerstboom er
staat, het is echt weer volop genieten. En helemaal als de
lichtjes aanstaan!
Deze kerstboom is afkomstig uit de tuin van juf Tietsia,
waarvoor veel dank! Het plaatsen van de kerstboom is
voortreffelijk gedaan door Klaas (de vader van Sem uit
groep 3b), de broer van Klaas en Paulus Pieter. Allemaal
hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Passend Lezen
Lezen is leuk en natuurlijk erg belangrijk. Maar het kan ook
lastig zijn voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, TOS, ADHD
of een visuele beperking.
‘Passend Lezen’ heeft voor deze kinderen een passende collectie
boeken. Waaronder bijvoorbeeld luisterboeken en apps om het
lezen makkelijker te maken.
Het lidmaatschap bij ‘Passend Lezen’ is gratis voor kinderen met een
leesbeperking tot 18 jaar. Lid worden kan via de site www.superboek.nl. Lid
worden is zeer aan te raden en zal het leesniveau van uw kind helpen
verbeteren. Juf Winneke, Taalcoördinator
Leesroosters
Bijbelverhalen uit Kind op Maandag voor groep 1, 2 en 3
Week 49: 6 t/m 12 december 2021
Het thema van de Bijbelverhalen is deze week: Dit is je kans!
We lezen uit: Ruth 2: 18–Ruth 3: 18 en Ruth 4 Ruth gaat in de nacht naar
Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er
is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet
laat gelden, kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is
het begin van het koningshuis van David.
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Week 50: 13 t/m 19 december 2021
Het thema van de Bijbelverhalen is deze week: Luister eens!
We lezen uit: Lucas 1: 5–56 De priester Zacharias krijgt in de tempel een
bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een kind krijgen. Hij zal
Johannes heten. In de stad Nazareth krijgt ook Maria een bijzondere
boodschap van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de
mensen. Maria gaat naar haar tante om het geluk met haar te delen.
Week 51: 20 t/m 26 december 2021
Het thema van de Bijbelverhalen is deze week: Heb je het al gehoord?
We lezen uit: Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Mattheüs 1: 18-25 Bij Zacharias
en Elisabet wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast
naar zijn vader genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral
naar God verwijst. In Bethlehem wordt Jezus geboren, de lang verwachte Zoon
van David. Herders zijn de eersten die het horen. Zij brengen het goede
nieuws verder de wereld in.
Bijbelverhalen uit Trefwoord voor groep 4, 5, 6, 7 en 8
Week 50 en 51
Het thema van de Bijbelverhalen van deze weken: Verrassend.
Lucas 1: 5-23
De aankondiging van Johannes’ geboorte.
Lucas 1: 26-38 De aankondiging van Jezus’ geboorte.
Lucas 1: 57-80 De geboorte van Johannes – De lofzang van Zacharias.
Lucas 2: 1-20
De geboorte van Jezus – De herders.
Agenda december
Zondag 12
Vrijdag 17
Zondag 19
Donderdag 23
Vrijdag 24
Zaterdag 25
Zondag 26

3e Adventszondag.
Leerlingen groep 3a vrij i.v.m. verhuizing lokaal.
4e Adventszondag.
Kerstvieringen in de eigen groep van 13:00-14:00 uur.
Het schoolzwemmen van groep 4 en de gymlessen
vervallen. Alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij!
1e Kerstdag.
2e Kerstdag.

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 december 2021.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

