OBS Mozaïek

Nieuwsbrief

Schooljaar ‘19-’20

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vanmorgen was er op school wel iets heel bijzonders aan de hand: de
deuren van de school waren dicht en de screens zaten voor de ramen…
Toen eindelijk de deuren open gingen zagen de kinderen direct wat er
aan de hand was: Rommelpiet was geweest!! Gelukkig had hij ook wat
lekkers voor de kinderen achtergelaten. En wat echt knap was? In tien
minuten tijd hadden de kinderen, juffen en meesters alles weer opgeruimd!
Dit blijft toch steeds weer een bijzondere tijd voor de kinderen en we kijken uit naar de komst van Sinterklaas bij ons op school.
Hartelijke groet,
Susette Seevinck
directeur
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Belangrijke data
•

5 december Sinterklaas
op school

•

6 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
van het team

•

19 december Kerstviering
op school

Sinterklaas
Op 5 december worden de leerlingen tussen 08.20 en 8.30 uur in hun eigen groep verwacht. De juf/meester gaat rond 8.40 uur met de leerlingen
naar het kleuterplein. Daar ontvangen we Sinterklaas. Hij komt via het
fietspad van de Groene Wig aan. Wilt u blijven kijken, dan mag dat natuurlijk. Zorg er alstublieft voor dat u achter het hek blijft staan van het grote schoolplein of op het grasveld van de Groene Wig. Sinterklaas heeft
namelijk ruimte nodig om goed door het schoolhek te komen. Houdt u
hier ook rekening mee bij het parkeren van uw fiets? Zet deze op het gras
neer. Tijdens de ochtend brengt Sinterklaas een bezoek aan de groepen
1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 vieren een gezellig surprisefeest.
Op dinsdag 3 en woensdag 4 december mogen de surprises in de grote
hal neergezet worden. Dit wordt een tentoonstelling voor alle groepen.
Op 5 december zijn de kinderen gewoon om 14.00 uur uit. Alle leerlingen
moeten hun eigen 10-uurtje en lunch meenemen. Uiteraard krijgen ze wel
wat lekkers te snoepen op deze dag.

Thema Heelal
Het duurt nog wel even voor het zover is maar in januari gaan we met de
hele scholen werken aan het thema “Heelal”. Wanneer u ideeën, materialen of kennis over dit bijzondere onderwerp heeft en dit met ons wilt delen, neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Handbalbus
Vorige week hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 een handbalclinic
gehad . Dat kwam erg leuk uit met het handbaltoernooi! Super dat juf Kim
ons hiervoor had opgegeven en dat we ingeloot waren. 400 scholen (!)
hadden zich aangemeld en OBS Mozaïek was één van de gelukkigen die
een clinic verzorgd kreeg door het Nederlands Handbal Verbond.

https://www.youtube.com/watch?v=Mb8tN2AtpAI
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Hoofdluiscontrole
In de week na elke vakantie worden alle leerlingen door 2 ouders op hoofdluis gecontroleerd.
Dit schooljaar zijn er voor iedere groep 2 ouders, die op een afgesproken tijdstip, een half uurtje de kinderen in de
groep komen controleren.
Heeft u interesse om mee te helpen met ons Kriebelteam, neemt u dan contact op met een van de coördinatoren:
Corine Drewes (1/2A en groep 4A) is contactpersoon Kriebelteam vanuit de ouders (corinereitze@hotmail.com) en
Hélène Donderwinkel is contactpersoon Kriebelteam vanuit school.
(helene@obsmozaiek.nl))
Protocol hoofdluis:
Mocht er bij een kind luizen worden geconstateerd, dan zal de leerkracht na schooltijd contact opnemen met de
ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Mocht een kind veel luizen hebben, dan wordt u zo snel mogelijk gebeld.
Bij een kind met neten/luizen in de groep gaat er een brief mee naar huis met informatie voor de ouders. De leerling
kan, nadat het haar is behandeld, natuurlijk gewoon weer op school komen. De ouders worden verzocht om de overige gezinsleden ook te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
Na het aantreffen van hoofdluis, wordt de betreffende klas na twee weken opnieuw gecontroleerd.
Als na controle blijkt dat de groep hoofdluisvrij is, verstuurt de leerkracht een bericht naar alle ouders van deze groep
met deze mededeling. Ook als de groep nog niet hoofdluisvrij is zult u hierover bericht krijgen. Het is dan belangrijk
om de haren van uw kind een paar keer per week te controleren. Na twee weken volgt dan opnieuw een controle in
de groep.

GMR
Zowel in onze scholen als in Scholengroep IJsselgraaf is het belangrijk dat er mensen meedenken over het beleid en
de keuzes die gemaakt worden. Dit meedenken kan op de school in de medezeggenschapsraad (mr) en in de scholengroep in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Net als in de mr zitten in de gmr personeelsleden en ouders. Zij adviseren de bestuurder over verschillende organisatorische zaken, de verdeling van de financiën
over de scholen en de stichting, de hoeveelheid medewerkers op de scholen, het samengaan van scholen, het ontwikkelen van de organisatie, kortom over allerlei zaken vanuit de scholengroep die een effect hebben op de scholen
en daarmee dus op het onderwijs.
In het afgelopen jaar hebben we dit als klein team gedaan, bestaande uit twee ouders en twee leerkrachten. Om
goed invulling te kunnen geven aan medezeggenschap zijn we op zoek naar betrokken ouders en leerkrachten die
met elkaar en met de bestuurder een verdere impuls willen geven aan de organisatie. Heb je affiniteit met financiën
of met kwaliteitsbeleid of wellicht heb je vooral veel zin in ontwikkeling? Dan nodigen we je graag uit om je bijdrage
te leveren. Ervaring in het onderwijs is absoluut geen noodzaak, juist de ervaring van buiten maakt dat we met elkaar
tot nieuwe inzichten kunnen komen.
Wil je meer informatie over wat het inhoudt? Kom gerust een keer een vergadering bij wonen, maar bellen met de
voorzitter, Martine Klanderman, mag zeker ook (OBS Mozaïek 0314-365052, op ma/di/wo).

