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Inmiddels zit de eerste schoolweek er al weer bijna op. Hopelijk kijken
jullie allemaal terug op een fijne zomervakantie! We hebben op school
tijdens de laatste vakantieweek weer flink gewerkt om goed te kunnen
starten. De introductiedagen zijn georganiseerd en er is lekker opgeruimd. Maandag zijn de kinderen feestelijk gestart middels een entree
over de rode loper.



Net voor de vakantie is duidelijk geworden dat we onze school nieuw in
mogen gaan richten met behulp van het bedrijf Eromes Marko.



Een globale schets en inrichtingsplan is gemaakt. We hebben echter nog
flink wat keuzes te maken in de nabije toekomst. In onze centrale hal
staan een aantal proefsetjes nieuw meubilair. Kom maar eens kijken en
proberen en vertel ook vooral wat jullie keus zou zijn. We verwachten
dat we rond de Kerstvakantie of voorjaarsvakantie daadwerkelijk op de
nieuwe stoelen kunnen zitten.






Do 6 en vr 7 september
Schoolfotograaf
Vr 14 september sportdag
groep 1 t/m 4
Do mi 20 en vr 21 september studie moment team en
kinderen vrij
Week 39 infoavonden per
groep
Vr 28 september sportdag
groep 5 t/m 8

Laten we er samen een geweldig schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet
Namens alle medewerkers
Gerben Meerbeek
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Rooster info avonden per 2
groep en overzicht vrije
dagen

Welkom op OBS Mozaiëk
Dit schooljaar zijn bij ons gestart in groep 1/2 Aniek Drewes, Robin ven der Werff, Nora Ubbink, Morris Broekhof
en Erinn Lenting. In groep 3 is gestart Mohammad Mustafa. In groep 4 is gestart Dalia Mustafa. In groep 6 is
gestart FatimaMustafa. Tenslotte is in groep 7 gestart
Maud Venhorst.

Hulp luizencontrole
Typeles
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Kom van de achterbank
af!
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Wij wensen jullie allemaal een hele fijne schooltijd toe!
Pagina 1

Informatieavond
Jullie hebben allemaal per gezin een kalender ontvangen. Daarin staat dat in de week van 24
september de informatie avonden zijn gepland.
De avond is per groep vastgesteld volgens onderstaand rooster;
Maandag 24 september:
Groepen 3 en groepen 7 aanvang 18:30 u
Groep 8 aanvang 19:30u
Dinsdag 25 september:
Groep 4 en groep 5/6 aanvang 18:30u
Groep 5 en groep 6 aanvang 19:30u
Donderdag 27 september:
Groepen 1/2 aanvang 19:00u
We vertellen die avond wat er zoal staat te geburen in het komende jaar. Uiteraard zullen
we delen hoe de start van het jaar tot dat moment is geweest. Het is mogelijk om vragen te
stellen. Je kan werk van je zoon of dochter bekijken. En tenslotte maak je nader kennis
met de leerkracht (en) van je zoon of dochter.
We hopen jullie allemaal te ontmoeten!

Vakanties en studiedagen 2018-2019 obs Mozaiek in de herhaling waarop kinderen vrij zijn!
Studiedag en studiemiddag

Donderdag middag 20 september 2018
Vrijdag 21 september 2018

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Studiedag

Donderdag 6 december 2018

Kerstvakantie

24 december t/m 4 januari 2019
Vrijdag 21 dec om 11:45u start de vakantie

Voorjaarsvakantie (carnaval)

4 maart t/m 8 maart 2019

Studiedag

Maandag 11 maart 2019

Studiedag (Goede Vrijdag) en tweede Paasdag

19 april 2019 en 22 april 2019

Meivakantie

27 april 2019 t/m 12 mei 2019

Hemelvaart plus studiedag

29 mei, 30 mei en 31 mei 2019 (woe, do en vr)

2e Pinksterdag plus studiedag

10 juni en 11 juni 2019 (Ma en di)

Zomervakantie

19 juli t/m 1 september 2019

Hulp hoofdluiscontrole:
Na een vakantie controleren we onze leerlingen op hoofdluis. Dat kunnen wij niet alleen en daarvoor hebben
we jullie hulp nodig. Met een tweetal ouders controleer je de leerlingen van een groep op een moment kort na
een valentie waarop dat schikt. Op dit moment komen we een aantal ouders te kort. Komen jullie ons helpen?
Voor het aanbieden van je hulp of meer informatie kan je terecht bij:
Helene Donderwinkel <helene@obsmozaiek.nl> of
Annemarie van den Bogaert <annemarievandenbogaert@gmail.com>
Vast bedankt
Typen, word en presentatie maken:
Computertypen, Word en Presentaties maken als een basis voor de toekomst!
Op 5 september 2018 starten wij met deze cursus bij jullie op school. De cursus is bedoeld voor leerlingen uit de
groepen 6, 7 & 8. Wanneer je deze volgt en met succes afsluit krijg je een diploma.
De cursus bestaat uit 15 lessen (incl. examen) van 90 minuten. Hierin komt van alles aan bod; Je leert o.a. blind typen, hoe de computer werkt, mooie opmaak van teksten, tabellen en presentaties maken.
Een echte investering voor de toekomst!
Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
Inschrijven kan via onze website; www.deopleidingscentrale.nl

