Schoolnieuwsbrief augustus/september 2018

Kroonjuweel 7
4388 MD Oost-Souburg
0118 422411
mozaiek@archipelscholen.com
https://obsmozaiek.com

Agenda


29 augustus
5 t/m 7 september
3 t/m 7 september
12 september
20 september
26 september
3 oktober
8 oktober
15t/m 19 oktober

Groep 5 t/m 8 bezoek Terra Maris
Schoolkamp groep 7/ 8
Kennismakingsgesprekken
Stakingsdag leerkrachten, school gesloten
Schoolreis groep 3 t/m 6
Schoolkorfbaltoernooi gr 3 t/m 6
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij om 12.00 uur
Herfstvakantie

Verjaardagen

Augustus
25
30

Fatima, groep 4
Yasmina, groep 4

September
9
11
14
25

Jadore, groep 2
Romaisa, groep 2
Silvijn, groep 3
Shemar, groep 3

(ivm de AVG vanaf nu enkel de voornamen)

Alle jarigen; van harte gefeliciteerd!

Nieuwe kinderen
Noah, groep 1
Rosa groep 1
Tygo, groep 1
Lyse, groep 1
Nia, groep 1
Luka, groep 3
Dilara, groep 4
Deniz, groep 5
Naoufal, groep 6
Iedereen welkom op ‘t Mozaïek!

Goede start
Alle groepen hebben een goede, rustige start gehad. We zagen rode konen van de
inspanning, tranen van het lachen en heel veel “leerhongerige kinderen”. Fijn om zo
goed te kunnen beginnen!

Geplande staking
Zoals in de vorige nieuwsbrieven al vermeld is de school gesloten op woensdag 12
september. Het PO-Front houdt de estafettestaking, omdat de kwaliteit van het
onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Na het werkdruk
akkoord is het nu tijd voor een eerlijk salaris, want de loonkloof met het voortgezet
onderwijs is nog steeds niet gedicht. Acties blijven daarom nodig.
Ouders die in grote problemen komen mbt de opvang van hun kinderen kunnen
contact opnemen met Marienke of Sonja.

Studiedagen komend schooljaar
In verband met de overstap naar een nieuwe methode voor aardrijkskunde, natuur,
geschiedenis, verkeer en sociaal-emotionele ontwikkeling is er een extra
studiemiddag gepland, maandag 8 oktober zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur. De
kinderen lunchen dan niet meer op school. De leerkrachten zullen die middag het
eerste project voor na de herfstvakantie onder begeleiding gaan voorbereiden. Na de
herfstvakantie zullen we starten met Jeelo, zo heet deze nieuwe methode.
Schooljaar 2018-2019 zijn de volgende dagen gepland als studiedag:
3 oktober, 15 februari 2019, 1 april 2019 en 17 juni 2019.
Inmiddels is ook de datum voor de jaarlijkse Archipeldag bekend, deze zal zijn op
dinsdag 21 mei.
Houdt u er rekening mee dat de kinderen deze dagen geen school hebben.

Algemeen
Sinds mei is de nieuwe privacywetgeving van toepassing. Hiervoor ontvangt u deze
week op papier een formulier. We ontvangen dat graag voor begin september
ingevuld retour.

Onze gymdocent Rene Maljaars is bezig een nieuwe methode te ontwikkelen voor
gymlessen aan groep 1 en 2. Hiervoor heeft hij foto’s gemaakt tijdens de gymlessen
vorig schooljaar en zal dit komend schooljaar ook doen. Wanneer u ons toestemming
geeft voor plaatsen van foto’s in papieren publicaties van de school gaan we ervan uit
dat u ook het gebruik in deze methode goed vindt. Dit betreft dus leerlingen van groep
1,2 en 3.

Krentenbaard
Er heerst krentenbaard op school. K
 rentenbaard is een ontsteking van de huid. Je hebt
last van rode vlekken en blaasjes, vaak rond de neus en mond. Het komt vooral bij
kinderen voor en is erg besmettelijk. Wanneer u denkt dat uw kind krentenbaard heeft
kunt u het beste het volgende doen:
● Ga naar de huisarts voor behandeling.
● Krentenbaard gaat vanzelf over, maar met medicijnen gaat het sneller over en
je bent dan minder besmettelijk.
●

Netjes hoesten en niezen. W
 as regelmatig je handen en maak speelgoed en
knuffels schoon.

Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Het kind
kan anderen al hebben besmet voordat het zelf vlekjes krijgt. Thuishouden helpt dus
niet om verspreiding van krentenbaard te voorkomen

Excursie
Groep 5/6 en 7/8 gaan woensdag naar Terra Maris met de bus van Conexxion.De
ouders van de betreffende kinderen hebben hierover al bericht gehad.

