Maandbericht november
Zwemles Vangnet in zwembad
Lieberg
Leerlingen van onze school uit groep
6, 7 en 8, die nog niet in het bezit zijn
van het zwemdiploma A, kunnen
gebruik maken van de regeling
Zwemles Vangnet. Dit is
georganiseerd en wordt betaald door
de gemeente Hilversum.
De zwemlessen voor de kinderen van
onze school zijn vanaf 2 november op
de vrijdagmiddag van 14.45 tot 15.30
uur. In zwembad De Lieberg.
Als uw kind nog geen diploma A heeft,
en hij/zij zit in groep 6, 7 of 8, dan kunt
u uw kind voor de zwemlessen
aanmelden. Een inschrijfformulier kunt
u bij onze administratie ophalen. U
kunt dit formulier bij het zwembad
inleveren.

Sinterklaas
Op zaterdag 17 november komt
Sinterklaas aan in Nederland.
Op dinsdag 20 november versieren we
de school. Ook als helpers van de
drukke Sint is er nog wat te doen die
ochtend.
Vele handen maken licht werk. Heeft u
tijd en zin om ons daarbij te helpen? U
kunt aan de leerkracht van uw kind
doorgeven als u wilt komen helpen.

Gezonde traktatie
Fruitraketten
Nodig: Glitterspiezen, druiven,
bosbessen, aardbeien.
Prik voor deze knallende traktatie de
bosbessen, druiven en aan het eind
een aardbei op de spiesen. En klaar is
de feestelijke en gezonde traktatie!

Pleegouders gezocht
Misschien heeft u het ook op t.v.
gezien bij de voorlichting: Er is in
Nederland een tekort aan 3.500
pleegouders. Er is dus onvoldoende
opvang voor alle kinderen die (tijdelijk)
niet bij hun eigen ouders kunnen
wonen.
In de regio Gooi en Vechtstreek
worden zoveel mogelijk
pleegouders gezocht om de
pleegkinderen een veilig thuis te
bieden. Als pleegouder zorgt u ervoor
dat een kind kan opgroeien in een
veilige gezinssituatie. U biedt
veiligheid en een tijdelijk thuis.
Super speciaal
Regio Gooi en Vechtstareek is op
zoek naar gewone mensen die
superspeciaal zijn omdat ze hun
hart en hun huis open stellen.
Zodat de kinderen in een veilige
omgeving kunnen opgroeien.
Rijk of arm, samenwonend of
single, hetero of homo, het maakt
niet uit. Wat telt is dat een kind

structuur, warmte en veiligheid krijgt
geboden.
Een pleegouder moet minimaal 21 jaar
zijn. De werving en selectie van
pleegouders wordt gedaan door de
zorgaanbieders.

Knutseltip
Benodigdheden: Verf, wit papier voor
de stippen, oogjes en lijm.
Maak van een eierdoos deze schattige
paddenstoeltjes.

Pleegouder zijn kan voor verschillende
soorten pleegzorg. Soms is dat zeven
dagen per week, maar het kan ook af
en toe een weekend zijn, een
vakantie, een aantal dagen of
dagdelen in de week of langdurig.
Meer informatie?
Meer weten over pleegouderschap?
Kom dan naar de bijeenkomst van
Regio Gooi en Vechtstreek op
donderdag 29 november van 19.3021.00 uur in Bussum.
Op www.pleegoudergv.nl staat meer
informatie en aanmeldmogelijkheid
voor de bijeenkomst (de website is
zaterdag live). Voor algemene
(landelijke) informatie over pleegzorg
en pleegouders, ga naar
www.supergewonemensengezocht.nl.

Teken en Techniekkast
Tekenkast: Herfst
Techniekkast: Clics

Datums om te noteren
Studiedagen, de leerlingen zijn vrij
Vrijdag 23 november 2018
Vrijdag 25 januari 2019
Kerstvakantie
Zaterdag 22 december 2018 t/m
zondag 6 januari 2019
Met vriendelijke groet,
Namens het team van het Mozaïek,
Birgitte Plasmans
Directeur

