Nieuwsbrief

OBS Mozaïek
Jaargang 19

We zijn het kalenderjaar best goed begonnen en inmiddels enigszins gewend
om 2019 als jaartal te schrijven.Voorwoord
In november is jullie gevraagd wat jullie
vinden van het water drinken op school en hoe we hier mee verder moeten.
Veel van jullie hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Bedankt
daarvoor. In een aparte bijlage bij de vorige nieuwsbrief vonden jullie de
uitkomsten van deze enquête. Welke afspraken hieruit voortkomen kan je
lezen in het vervolg van deze nieuwsbrief.

In de kalender staat dat wij op vrijdag 26 april Koningsspelen organiseren.
Dat gaat niet door!. De landelijke datum voor de Nationale Koningsspelen is
vrijdag 12 april. Deze datum komt ons niet uit en is wat ons betreft nogal ver
voor Koningsdag. We worden bij de organisatie van de Koningsspelen geholpen
door studenten van het Graafschap College. Deze studenten kunnen ons op de
26e niet helpen vanwege andere verplichtingen. De studenten komen ons wel
helpen tijdens de komende thema periode in maart.
Onze kinderen hebben het onderwerp van het komende thema zelf gekozen;
we gaan aan de slag met het thema ‘Sport’. Daar kunnen studenten sport en
bewegen vast bij helpen! Over de invulling van dit thema later meer.

Nog een paar weken met ons oude meubilair. Op donderdag 28 februari
wordt het oude meubilair opgehaald om verscheept te worden naar een land
waar ze dit meubilair nog goed kunnen gebruiken. Welk land dit exact gaat,
worden horen we nog. Kinderen zullen die dag in ieder geval zelf hun oude
tafel en stoel naar buiten brengen.
Waarschijnlijk kunnen we die dag ook nog wel wat hulp gebruiken van ouders.
In een apart schrijven zullen we jullie hiervoor benaderen. Op vrijdag 1
maart worden de nieuwe meubelen geleverd. Ook op die dag is wat hulp wellicht handig. De kinderen zijn die dag vrij.
Ergens in april zal een open dag worden georganiseerd waarbij we graag het
resultaat laten zien. Wanneer je ideeën hebt over een spetterende open dag
dan horen we dat graag.

Het is nog ver weg maar er is een staking aangekondigd van het gehele onderwijs in Nederland op vrijdag 15 maart. Op dit moment is het nog onduidelijk
of wij hier aan meedoen. Het is verstandig om al vast voorzorgsmaatregelen
te treffen. Indien deze actie daadwerkelijk doorgaat dan zal ik jullie zo
spoedig mogelijk informeren.

Met vriendelijke groet ,
Gerben Meerbeek

Welkom op OBS Mozaiëk

In januari zijn bij ons gestart: in groep 1/2 a
Evi Nieling en Da Vayron Bangoura en in groep 1/2 b Salih
Emin Kocayörük
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Water drinken op school
Tijdens het thema water hebben we actief het drinken van water geprobeerd en onder de aandacht gebracht. Aan zowel kinderen, ouders als team is gevraagd hoe we verder moeten gaan met het drinken van water. Op de uitgezette mini
-enquête hebben 65 ouders gereageerd. Het waterdrinken is door bijna iedereen als zinvol ervaren en ook in de toekomst wil iedereen actief aan de slag met water drinken op school. We zijn het allemaal ook eens dat er uit een schone
beker gedronken moet worden waar de ouders voor moeten zorgen. Hoe vaak er water moet worden gedronken, zijn we
het niet helemaal met elkaar eens. De meeste ouders (60%) vinden dat je dagelijks water zou moeten kunnen drinken
en 17 % zegt twee keer per week en 10 % vindt woensdag water dag voldoende. De kracht en nuance zit hem het meest
in de verbeterpunten en losse opmerkingen die veelal voor zowel ouders, kinderen als leerkrachten opgaan. Niet iedereen is even blij met een verplicht karakter van het drinken van water. Laat de verantwoordelijkheid voor wat een kind
drinkt vooral bij de ouders. Geef als leerkracht het goede voorbeeld en maak water drinken zichtbaar; water mag op
de tafel staan. Er moet blijvend aandacht aan besteed worden anders dan wordt het snel vergeten.
In de bijlage bij deze brief vinden jullie de gehele enquête over water drinken nogmaals terug.

Dit betekent voor obs Mozaïek dat we het volgende met elkaar afspreken met ingang van 2019:
We houden Woensdag Waterdag zodat we het belang van water drinken niet vergeten.
We geven op die dag als leerkracht het goede voorbeeld en vertellen geregeld waarom water drinken gezond is.
Iedere dag water drinken op school dat mag.
Een waterfles/ beker/ bidon mag op tafel staan en je mag daar geregeld uit drinken.
Je mag ander drinken mee nemen omdat de verantwoordelijkheid bij ouders ligt.
Deze afspraken zullen ook in onze schoolgids komen.

Beste kinderen, juf(fen), meester(s) en ouder(s)/ verzorger(s) van OBS Mozaïek,
In de afgelopen weken hadden jullie een project over water. Dit project is afgelopen vrijdag afgesloten met de
actie “wandelen voor water”. We hopen dat jullie het een leuke actie vonden én dat jullie ook veel hebben geleerd. Schoon drinkwater is voor miljoenen kinderen op deze wereld niet vanzelfsprekend. Wat hebben jullie
een prachtig bedrag samen opgehaald  €3104,56!! Enorm bedankt voor jullie prachtige bijdrage. En
En wij dan …
niet alleen voor het geld wat jullie hebben opgehaald, maar ook voor het sjouwen met het water.
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Wanneer en waar?
Postbus 4130 | 7320 AC Apeldoorn
De bijeenkomsten
vinden
in het
Dichtershof. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.
T +31 (0)55 36 63
339 | plaats
M +31 (0)6
51929040
E r.kniep@zoa.ngo
Locatie
Dichtershof | www.zoa.nl | www.zoa.nl/campagne/wandelen-voor-water/
Start: op dinsdag 12 februari, 19 februari, 12 maart, 19 maart, 26 maart en 2 april zullen de trainingen
van 14.30 tot 16.00 uur plaatsvinden bij het Dichtershof, Hof van Cambridge 41-43.
Geef je op!
Wil je meer informatie of meedoen met de KIGO groepen? Neem contact op met onderstaande jeugden gezinswerkers of kijk op www.buurtplein.nl onder ‘inschrijven’. Hier vind je alle informatie over de
training voor Kinderen van Gescheiden Ouders. Je kunt je hier ook inschrijven.

bedankfilmpje

Mira Evers
0314-760177
m.evers@buurtplein.nl
Saskia Hoeks
0314-216183
s.hoeks@buurtplein.nl
De originele flyer vind je in de bijlage

Rapport en 10 minuten gesprek inschrijven:
Op vrijdag 22 februari krijgen de kinderen een rapport mee naar huis.
In de week van 25 februari vinden de oudergesprekken plaats. Op dinsdag 26 februari hebben we een gezamenlijke
avond voor oudergesprekken (tussen 18u-21u). Van alle groepen is op die avond een leerkracht aanwezig. Ouders met
meerdere kinderen in de groepen 1 t/m 7 kunnen zich met voorrang inschrijven van maandag 28 januari t/m woensdag
30 januari. Via deze nieuwsbrief worden jullie hiertoe uitgenodigd. Deze mogelijkheid wordt geboden om te voorkomen
dat je als ouder in dezelfde week op verschillende momenten naar school mag voor een gesprek. Je kan de verschillende gesprekken (bijna) aansluitend plannen indien gewenst. Het is verstandig om enige tijd te plannen tussen twee opeenvolgende gesprekken.
De roosters hangen in de centrale hal op het zwarte krijtbord/ podium.
Vanaf donderdag 31 januari hangen de roosters in de halletjes bij de klassen en kunnen andere ouders zich inschrijven.
De adviesgesprekken van groep 8 zijn al gepland vanaf week 7.
We plannen de gesprekken vooral op maandag 25 t/m woensdag 27 februari. Donderdag 28 februari worden alle oude
meubels al uit de klassen gehaald. Er zullen dus die donderdag lege lokalen zijn. Vrijdag 1 maart komen de nieuwe meubels en zijn de kinderen vrij.

Privacy, AVG en hoe om te gaan met foto’s?
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/
dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.
Tijdens het begin van dit schooljaar hebben we iedereen opnieuw gevraagd waarvoor jullie als ouders wel of geen
toestemming wensen te geven. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind gemaakt en/ of gebruikt
worden. Steeds meer ouders geven aan dat zij geen toestemming geven voor het gebruik van foto’s; zelfs niet op een
afgeschermd deel van de website. Resultaat is dat we steeds minder foto’s e.d. maken omdat al snel een leerling op
de foto staat waarvan dat niet de bedoeling is.
Uw eventuele toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar beperkt invloed op,
wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. Indien nodig zullen we ouders hierop aanspreken.

