OBS Mozaïek

Nieuwsbrief

Schooljaar ‘19-’20

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De afgelopen maand hebben we met de kinderen een goede start gemaakt. Het is fijn om te zien hoe iedereen zijn of haar draai weer vindt en
hoe vertrouwd het is om samen aan het werk te zijn. Ook kijken we terug
op ontzettend geslaagde schoolreisjes. Wat een prachtig weer hadden
we! Hierdoor kon er volop buiten gespeeld worden.
Op 24 september was onze informatieavond voor ouders, waarin we de
leerlingen de belangrijke rol hebben gegeven om te vertellen wat ze leren
dit jaar, hoe we werken en hoe een schooldag er voor hen uitziet. Dat
hebben de kinderen echt heel erg knap gedaan! Natuurlijk was het team
aanwezig voor vragen en een beetje hulp. Heel erg blij zijn wij in elk geval
met de grote opkomst en de prettige sfeer die avond. Wij vonden het een
mooie “Mozaïek-avond”!
Hartelijke groet,
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Belangrijke Data


2 oktober start Kinderboekenweek



7 en 8 oktober Schoolfotograaf



18 tot en met 28 oktober
kinderen vrij i.v.m. studiedagen en herfstvakantie

Susette Seevinck
directeur

Schoolfotograaf
Maandag 7 en dinsdag 8 oktober komt de schoolfotograaf (dit staat niet
op de kalender). Net als vorig jaar is er gelegenheid voor de broes/zus
foto’s. Dit kan op maandag vanaf 14.00 uur. Hiervoor wordt geen planning gemaakt en u kunt zich , met uw kinderen, melden bij de speelzaal in
school.
Voorgaande jaren zijn er vragen geweest over de hoogte van de portokosten van de setjes foto’s. Helaas zijn deze niet onderhandelbaar. Er is
wel de volgende oplossing: De eerste twee weken kunt u de foto’s portovrij bestellen. De foto’s die in de eerste twee weken worden besteld, worden dan via school mee naar huis gegeven. Wanneer de foto’s na deze
twee weken worden besteld, worden ze rechtstreeks naar huis gestuurd,
en worden portokosten bij u in rekening gebracht.

Kinderboekenweek “Reis je mee”
Op vrijdag 11 oktober eindigt de Kinderboekenweek. U bent die dag om
13:30 uur welkom om samen met ons de Kinderboekenweek af te sluiten.
De kinderen laten (bij droog weer) op het plein een dans zien en vervolgens kunt u samen met uw kind(eren) door de hal lopen om te bekijken
wat elke groep heeft gemaakt.
Heel graag ontvangen we tijdens de Kinderboekenweek ook opa’s en/of
oma’s zijn die het leuk vinden om voor te lezen. Wanneer u dat leuk vindt
en tijd heeft kunt u dat aangeven bij de leerkracht van uw kleinkind.
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Een rookvrij schoolterrein
OBS Mozaiëk heeft vanaf januari 2020 een rookvrij schoolterrein! Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk
en scholen zijn vanuit de tabakswet verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben. Wij starten
daarmee vanaf 1 januari en er mag vanaf die dag nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt
voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buten schooltijd. Het rookverbod wordt 24 uur per dag geldig, 7 dagen per week.
Onze school wil leerlingen een gezonde rookvrije omgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen om niet te starten met roken en voorkomt mee-roken. Wij vragen
u om ook aan de rand van het plein, bij de ingang of het hek, niet te roken in het zicht van de leerlingen. Voor
meer informatie kunt u terecht bij www.rookvrijschoolterrein.nl
Alvast dank voor uw medewerking!
Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

De Ouderraad zoekt nieuwe leden
Er is weer plek bij de ouderraad! Ouders/verzorgers die het leuk vinden om mee te denken over activiteiten en
deze voor de kinderen willen organiseren zijn heel welkom. We vergaderen ongeveer 4 keer per jaar in de avond
op school en werken met de activiteiten samen met het team. Zo helpen we bijvoorbeeld met het Sinterklaasfeest, Kerst, schoolreisje, sportdagen en afscheid groep 8. Ook wanneer u alleen bij bepaalde activiteiten
kunt/wilt helpen horen we dat graag! Voor meer informatie of aanmelden: or@obsmozaiek.nl

Studiedagen
Op 18 oktober en 28 oktober heeft het team studiedagen. Op 18 oktober werken en leren we over de wet AVG
en wat dit voor ons betekent, krijgen we uitleg over de referentieniveaus in het onderwijs en gaan we in de middag aan de slag met cultuureducatie. Op 28 oktober maken we een start met het schoolplan 2020-2024, werken
we de opbrengst van de 18e uit en krijgen we een workshop Bewegend Leren.

