OBS Mozaïek

Nieuwsbrief

Schooljaar ‘19-’20

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De eerste schoolweek zit er weer op! Wat was het fijn om alle kinderen en
ouders weer te zien na de vakantie. Grappig hoe snel het alweer
“gewoon” voelt. Ik zelf ben nog druk bezig met kennismaken, rondkijken,
ervaren en genieten van deze school. Hierin ben ik niet de enige en onze
nieuwe collega’s stellen zich verderop in de nieuwsbrief ook even voor.
Voor de vakantie is er al een berichtje van mij uitgegaan, waarin ik me
kort voorstel. Voor wie het gemist heeft: vanaf afgelopen maandag ben ik
directeur op OBS Mozaïek. Ik werk vier dagen (ma, di, do en vr) en heb
heel veel zin om met het team, kinderen en ouders te zorgen voor een
goede, fijne school. Hiervoor ben ik directeur geweest in Steenderen en
Keijenborg en daarvoor was ik juf. Samen met mijn man en twee dochters
woon ik met veel plezier in Hummelo. Ik ben te bereiken via het algemene
nummer van school of via de mail. Natuurlijk kunt u ook even binnenlopen
of me aanspreken in de school.
Hartelijke groet,
Susette Seevinck
directeur

Nummer 1

Belangrijke Data


18 sept schooreisje groep
1 en 2



20 sept schoolreisje
groep 3 t/m 7



24 sept infoavond in de
groepen (18.00-19.30)



2 okt start Kinderboekenweek

Meer informatie over de schoolreisjes volgt komende week

Foto’s
In deze tijd van smartphones en sociale media wordt het steeds moeilijker
om bescherming te bieden tegen het maken en publiceren van foto’s of
film, wanneer we dat ongewenst vinden. Anderzijds biedt de beschikbaarheid van de digitale camera ons de gelegenheid om bijzondere en ontroerende momenten eenvoudig vast te leggen en te delen. Op school
merken we dat de meningen hierover uiteenlopen en natuurlijk streven wij
ernaar dat iedereen zich kan vinden in de keuzes die we maken.
We vinden het allereerst enorm belangrijk dat de kinderen bij ons op
school een (sociaal) veilige plek vinden met goed en plezierig onderwijs.
Respect voor elkaar, de kanjerafspraken en het gebruiken van ons gezond verstand zijn daarbij de basis. Tijdens onze eerste teambijeenkomst
hebben we afgesproken dat tijdens activiteiten op school, excursies en
schoolreisjes door de teamleden foto’s worden gemaakt. Het beeldmateriaal, dat gemaakt wordt, verspreiden we onder de ouders van de betreffende groep via de beveiligde omgeving van de Parro-app. Voordat we
dit doen, zorgen we ervoor dat hier geen kinderen opstaan, voor wie we
geen toestemming hebben. Het is niet toegestaan om deze foto’s verder
te verspreiden of op sociale media te plaatsen. Wij denken hiermee de
privacy van de kinderen te beschermen én tegemoet te komen aan de
wens om mooie herinneringen voor later te bewaren.
Buiten het schoolgebouw is er sprake van de openbare ruimte. We kunnen elkaar niet verbieden om daar foto’s te maken. We verzoeken u
vriendelijk om rekening te houden met elkaar en geen foto’s te maken
van elkaar of elkaars kinderen zonder toestemming hiervoor.
Bij inschrijving heeft u voor medicijngebruik en voor het gebruik van beeldmateriaal een toestemmingsformulier ingevuld. Wanneer daar wijzigingen
in zijn, kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.
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Even voorstellen

Graag wil ik mijzelf even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Quincy van
den Berg en ik loop dit schooljaar stage in groep 4a bij juf Sandra en juf
Eva. Ik zit in mijn laatste jaar van de pabo op Iselinge Hogeschool en dit
betekent dat ik op maandag en dinsdag stage mag komen lopen op
O.B.S Mozaiek. Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar en ik hoop er
samen met de kinderen een heel leuk, gezellig, maar vooral leerzaam
jaar van te maken!"

Mijn naam is Anouk Zwart. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Doetinchem. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te bakken en te lezen. Ik ben derdejaars
PABO-student en ik zal dit jaar op maandag en dinsdag stage gaan lopen in groep 5. Een paar keer per jaar heb ik een stageweek, dan ben ik
de hele week aanwezig. Ik kijk uit naar het komende jaar en ik hoop er
samen met de kinderen een hele mooie en leerzame tijd van te maken!

Mijn naam is Amber Santing, ik ben 19 jaar oud en woon in Doetinchem. Momenteel volg ik de opleiding onderwijsassistent en begin
ik aan mijn tweede leerjaar. Tot en met 4 februari ben ik op maandag en dinsdag te vinden in groep 4B. Buiten stage en mijn studie
om vind ik het enorm leuk om creatief bezig te zijn. Samen met juf
Angélique hoop ik er een gezellige en leerzame periode van te maken! Mocht u nog vragen hebben, kunt u gerust even langskomen.

Mijn naam is Eva Engelen, ik ben 25 jaar oud en werk nu ongeveer 2
jaar bij IJsselgraaf. Ik kom uit Doetinchem en in mijn vrije tijd ben ik
druk als zwemmer en trainster bij NDD, de zwemvereniging in Doetinchem. Daarnaast ben ik dol op koken en lees ik graag een goed
boek. Vanaf komend schooljaar zal ik werkzaam zijn op maandag
en vrijdag in groep 1/2b en op dinsdag t/m donderdag in groep 4a.
Ik heb er ontzettend veel zin in!
Ook zijn we heel blij dat meester Max weer op het Mozaïek is!

Informatieavond in de groepen
Op dinsdag 24 september is de informatieavond in de groepen. Dit jaar bent u van harte welkom tussen 18.00
en 19.30, samen met de kinderen. Zij hebben die avond een belangrijke rol bij uw kennismaking met de leerkrachten en het werken in de groep. Meer informatie volgt in week 38.

