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Agenda


6 november
7 november
9 november
16 t/m 23 november
23 november
5 december
20 december
22 december t/m 6 januari

Verjaardagen

6 november
6 november
6 november
7 november
18 november
29 november

Bezoek Muzeeum groep 3/ 4
Bezoek Muzeeum groep 5/ 6
Leerlingenraad vergadering
Week van de mediawijsheid
Tussenrapport mee
Bezoek Sinterklaas
Kerstfeest
Kerstvakantie

(ivm de AVG vanaf nu enkel de voornamen)

Rania, groep 5/ 6
Sanne, groep 7/ 8
Finn, groep 5/ 6
Naoufal, groep 5/ 6
Hana, groep 1/ 2
Stacey, groep 1/ 2

Alle jarigen; van harte gefeliciteerd!

Tussenrapport
Op vrijdag 23 november wordt het tussenrapport meegegeven, net als vorig jaar. Dit rapport
geeft een eerste indruk van hoe het met uw kind op school gaat. Er zijn nog weinig of geen
Cito-toetsen afgenomen maar natuurlijk hebben de kinderen wel vanuit de methodes
overhoringen of toetsen gehad. Als er aanleiding is om een gesprekje te hebben over het
rapport, dan staat dit op het tussenrapport vermeld. De datum en tijd zal dan ook veelal
ingevuld zijn. Indien u op dat moment niet kunt, graag even contact opnemen met de
leerkracht.

ICT-impuls
Op dinsdag 23 oktober is juf Els Goedhart begonnen met de lessen vanuit de ict-impuls. Het
was een les over 3d printen. De kinderen vonden het erg interessant. Tijdens de les is
uitgelegd wat een 3d printer is en wat je er allemaal mee kan maken. Tijdens de
vervolglessen mogen de kinderen zelf iets uitprinten. Naast de lessen 3d printen, krijgen de
kinderen les in programmeren met het programma Scratch voor het aansturen van (mini)
robots/voertuigen..

Start Jeelo
Op maandag 22 oktober werd de start van Jeelo gevierd in de speelzaal van de school. De
kinderen hebben gesport op muziek onder leiding van sportinstructeur Eelco v/d Gemert
van Crossfit Vlissingen.

Schoolfruit en groente
Onze school ontvangt 20 weken lang iedere week drie porties groente/fruit per leerling.
Sommige soorten groente en fruit moeten gesneden en verdeeld worden over de klassen.
Dit wordt gedaan meester Jan Willem samen met 2 leerlingen uit groep 7/ 8. We starten in
week 46 en eindigen in week 16 2019.
Als aanvulling op het fruit kunt u eventueel een extra boterham meegeven. Op onze
fruitdagen eten wij geen andere tussendoortjes meer. U zult in de klassenmail lezen op
welke dagen wij fruitdag hebben.

Taallessen voor ouders
Zoals u weet, is er een mogelijkheid voor ouders van kinderen voor wie taalles erg
belangrijk is om deze lessen bij ‘t Mozaïek te volgen. Er is nog steeds plaats in deze groep.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.

Update van de ouderraad
Eind vorig schooljaar is de planning met activiteiten van het huidige schooljaar vastgesteld
door de MR. We zijn daar ondertussen weer druk mee aan de slag en hopen dat het weer een
leuk jaar gaat worden.
Een belangrijke wijziging die sommige ouders zal opvallen is dat we geen Mozaïek
Wijkfestival organiseren. De organisatie kostte te veel tijd van OR en het Team en is
financieel ook steeds moeilijker haalbaar. Daarom is ervoor gekozen dit niet meer te
organiseren. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen.
We houden natuurlijk wel een eindfeest voor de leerlingen. Dit jaar weer tegelijk met het
Suikerfeest. De laatste tijd hebben we wat wisselingen in de ouderraad met vertrekkende en
nieuwe ouders. Waardoor er ook wat wisselingen zijn in wie welk feest mee organiseert.
Mocht je vragen hebben dan kan je altijd juf Angelique of Marion (moeder Senna en
Tiemen) vragen. Mailen naar: o
 uderraad.tmozaiek@gmail.com kan natuurlijk ook.
Tijdens de activiteiten en met het versieren van de gangen kunnen we altijd hulp gebruiken.
De hal en gangen van de school worden een paar keer per jaar versierd. Dit doen we altijd
samen met ouders van het Kompas. Een paar belangrijke data voor de komende tijd:
-

Vrijdag 16 november 19:00 uur: gangen van de school versieren voor Sinterklaas
(wie komt er helpen?)
Woensdag 5 december: Sint op school!
Maandag 10 december: 19:30 uur school versieren voor Kerst (hulp gevraagd!)
Donderdagavond 20 december: Kerst
Vrijdagochtend 21 december: opruimen kerstspullen (ook hulp bij nodig)

