Maandbericht augustus
Welkom

Deze week zijn we weer gestart op
Het Mozaïek. We heten de nieuwe
leerlingen van harte welkom en hopen
dat zij een fijne tijd zullen krijgen op
onze school.
Ook de bekende leerlingen heten we
welkom, wij zien ze weer met plezier
gezond en uitgerust terug op school.
We maken er met elkaar een mooi jaar
van.
Kalender en gymtas
Voor het begin van het nieuwe
schooljaar krijgen alle leerlingen de
schoolkalender mee naar huis, met
daarin alle belangrijke en handige
datums en informatie. Deze zit in een
nieuwe, mooie gymtas.
Graag zien wij de tas met gymkleding
erin weer terug op school, dan kan
deze op school blijven voor de
gymlessen. In de vakanties kan de tas
voor een wasbeurt van de kleding
weer mee naar huis.
Werkzaamheden in de vakantie
In de vakantie is er in en rond de
school het een en ander
gedaan. De deuren van de
klassen in de vleugel zijn
geschilderd in de vrolijke kleuren
van de buizen op het
schoolplein. In de hoek van het

speelplein waar de kinderen naar de
taxi’s lopen, is een gedeelte betegeld.
Deze plek zal een rustplek worden
voor als leerlingen in de speelpauze
even tot rust willen komen. Binnen in
de school is ook op sommige plekken
schilderwerk gedaan zodat alles er
weer netjes uitziet.
Bertine als leerkrachtondersteuner
Bertine zal dit jaar onze vaste
vervanger zijn bij ziekte of afwezigheid
van een leerkracht. Om kennis te
maken met de kinderen zal zij deze
twee weken alle groepen langs gaan.
Kennismakingsfeest/zomerfeest

Op woensdagmiddag 19 september na
schooltijd is het
kennismakings/zomerfeest.
Deze middag zijn er allemaal gezellige
activiteiten op school georganiseerd
om kennis te kunnen maken met
andere ouders en kinderen. Tevens is
het doel om samen met de kinderen
geld terug te verdienen
voor de leerpleinen die
voor de vakantie zijn
aangeschaft.

Datums om te noteren
Studiedag
Dinsdag 25 september 2018
Vrijdag 23 november 2018
Herfstvakantie
Van maandag 22 oktober tot en met
zondag 28 oktober 2018
Start Kinderboekenweek, thema
Vriendschap
Woensdag 3 oktober 2018
Met vriendelijke groet,
Namens het team van het Mozaïek,
Birgitte Plasmans
Directeur

