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Vandaag voor veel kinderen toch weer een beetje een spannende dag! Het
rapport gaat mee naar huis.
Voor het team was afgelopen dinsdag een dag met een beetje extra spanning.
De inspecteur van het onderwijs was bij ons op bezoek. Ongeveer eens in de
vier jaar wordt je als school bezocht door de onderwijsinspectie. Omdat onze opbrengsten en onderwijsresultaten van een goed niveau zijn was het
onderzoek dit keer ‘slechts’ gericht op het didactisch handelen van de leerkrachten in de groep. De inspecteur ging in gesprek met de schoolleiding en
bezocht een aantal groepen. Hij concludeerde dat de lessen die zijn bezocht
van didactisch goed niveau zijn. Daar zijn we uiteraard erg blij mee want het
oordeel ‘goed’ krijg je als school niet zo maar!
Inmiddels is er een begin gemaakt met het schilderen van de centrale hal en
heeft de hoofd ingang een metamorfose ondergaan. Nog een paar dagen met
ons oude meubilair. Op donderdag 28 februari wordt het oude meubilair opgehaald om verscheept te worden naar Kaap Verdie. Kinderen zullen die dag
zelf hun oude tafel en stoel naar buiten brengen.
We worden die dag ook geholpen door een aantal ouders. Daar zijn we erg blij
mee. Jullie kunnen je melden bij de groep van jullie zoon of dochter.
Op vrijdag 1 maart worden de nieuwe meubelen geleverd. Op dinsdag 12
maart verwachten we de kinderen weer terug na de vakantie in een compleet
vernieuwde school. Ouders mogen uiteraard ook even binnen komen kijken!
Het gaat vast lukken om op dat moment ook een kopje koffie te organiseren.
Het wordt vast allemaal erg mooi!
Denken jullie aan het meegeven van twee tassen volgende week zodat het
verhuizen van de inhoud van de kastjes voor jullie kinderen voorspoedig zal
verlopen.

Belangrijke Data


Week 9 contactavond/ middag
groepen 1t/m 7



Do 28 feb ophalen oude meubelen



Vr 1 maart levering nieuw
meubilair: kinderen vrij en
begin van de vakantie



Ma 11 maart studiedag;
kinderen zijn vrij



Vr 15 maart staking gehele
onderwijs. Leerlingen zijn vrij



Vr 22 maart Letterfeest groepen 3 13u-14-u



Van 25 t/m 29 maart werken
we aan het thema ‘Sport’



2 april Buiten lesdag



4 april theoretisch verkeersexamen groep 7

Ergens in april zal een open dag worden georganiseerd waarbij we graag het
resultaat aan iedereen willen laten zien. Wanneer je ideeën hebt over een
spetterende open dag dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groet ,
Gerben Meerbeek

Welkom op OBS Mozaiëk

In januari / februari zijn bij ons gestart: in groep 1/2 a
Said Tanir, in groep 3b Farah Salem en in groep 1/2 b
Uerda Mustafa
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe!
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Avond vierdaagse
We weten inmiddels dat de avond vierdaagse wordt gehouden in de week van 20 tot en met 24 mei. In de kalender
staat onder voorbehoud een andere week. Overige info volgt t.z.t.

Even voorstelen…………………..Hallo allemaal!
Mijn naam is Lisa Lubbers en ik ben 27 jaar. Samen met mijn vriend ben ik woonachtig in Zeddam. In mijn vrije tijd ga ik er
graag op uit, houd ik ervan om te koken of ga ik graag een stuk wandelen.
Ik zit nu in het laatste jaar van de Pabo op Iselinge Hogeschool. Ik volg deze opleiding in de deeltijd variant. Dit betekent dat
ik – naast mijn huidige baan – ’s avonds naar school ga. Ik werk namelijk ook als onderwijsassistente in het Speciaal Onderwijs
in Doetinchem.
Het komende halfjaar mag ik stage gaan lopen in groep 1-2b bij Patricia. Mijn vaste stagedag is op dinsdag, maar vooral in
het begin zal ik er ook regelmatig op maandag zijn.
Ik kijk er enorm naar uit om alle kinderen te leren kennen en om het komende halfjaar betrokken te zijn bij hun schoolperiode.
Groeten,
Lisa Lubbers

Parkeren rond de school, n.a.w. en aanmelden broertjes / zusjes:
Helaas moeten we melden dat onze buren de laatste tijd, vooral met slecht weer, enige overlast ervaren van foutief geparkeerde auto’s. Willen alleen parkeren in de daarvoor bestemde vakken bij het halen of brengen van jullie kinderen.! Er zal door de politie nadrukkelijk gehandhaafd worden de komende
tijd. Op de fiets of te voet komen is wellicht een verstandige keuze.
Voor onze administratie is het van belang dat wij beschikken over de juiste adres gegevens. Nieuw
adres, telefoonnummer, noodnummer of e– mail adres willen we graag van jullie weten. Het is van belang dat we beschikken over actuele gegevens! Jongere broertjes en / of zusjes die ‘bijna ‘naar school
mogen dienen wel ingeschreven te worden. Wanneer dit nog niet gedaan is zijn we erg blij met jullie
inschrijfformulieren; vast bedankt!

