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1. Aankoop kapla
2. Afscheidscadeau groep 8

Agenda
Oktober
01 Start kinderboekenweek
adviesgesprekken
05 Dag van de leraar
12/13 Entreetoets

3. 1 oktober
4. Studiedag 16 oktober

12 Week van de voorlopige
16 Studiedag 1 Het Mozaïek
19 Start herfstvakantie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van Het Mozaïek,
Na de zomervakantie zijn we goed van start gegaan al is het natuurlijk nog
steeds aanpassen vanwege het coronavirus. Voorlopig zal dit nog wel zo
blijven, we weten allemaal dat het virus weer met een opmars bezig is.
Daarom is het van belang dat wij met elkaar ons houden aan de regels.
U vindt ze in de eerste infobrief van dit schooljaar.
De startgesprekken zijn deze week gehouden. Ik hoop dat u als ouder daar
een goed gevoel bij heeft gehad en dat u ook kwijt kon wat u wilde
zeggen.
Ook hier was het natuurlijk anders dan normaal, omdat er maar één ouder
mocht aanschuiven.

Aankoop Kapla
De bovenbouwgroep heeft Kapla gekregen en dat is een groot succes. Er
wordt veel mee gespeeld en gewerkt. Want dit is materiaal waarbij het
spelen tevens leren is. U ziet door deze infobrief foto’s van kinderen die er
mee hebben gewerkt.

Afscheidscadeau groep 8
Vorige week is het afscheidscadeau van groep 8 bevestigd aan de muur
van school.
Hartstikke fijn dat Arie de Jong dit wilde doen. De kinderen moeten nu
alleen oppassen dat de bal niet op het dak van de school verdwijnt. Goed
richten dus….

1 oktober
Donderdag 1 oktober is een belangrijke datum. Daar weet u inmiddels
alles van. We tellen dan 25 leerlingen op locatie Waalseweg en dat is mooi.
Even zijn de zorgen weg. Maar u begrijpt wel dat we onze school op de kaart moeten blijven zetten.
Kinderen in het dorp hebben aan onze school echt een goede school. Daarom aan u de vraag om
onze ambassadeur in het dorp te zijn.
Als u gezinnen kent waarvan de kinderen binnenkort naar school moeten gaan (of over een poosje),
vertel ze dan over Het Mozaïek.
Jammer dat we de peuterochtenden vanwege het coronavirus even niet door kunnen laten gaan.
Dan zijn er toch te veel onbekende ouders en kinderen in school.
Studiedag 16 oktober
Vrijdag 16 oktober is de eerste studiedag van Het Mozaïek. De kinderen zijn dan vrij.
Wij gaan aan de slag met coöperatief leren. Dit is gericht op het samenwerkend leren.
Na deze studiedag gaan we onze bevindingen toepassen tijdens de lessen.

Met vriendelijke groet,
Ashwin Hartman,
Chris Roseboom.

