Maandbericht november
Gymkleding

Wilt u er aan denken om uw kinderen
de gymspullen aan het begin van de
week op maandag mee te geven en
op vrijdag weer mee terug te nemen?
Het is prettig voor de kinderen om te
kunnen gymmen in hun (schone)
gymkleren. Denk hierbij aan een
shirtje, korte broek en gymschoenen
(zonder zwarte zolen i.v.m strepen op
de gymvloer), meisjes mogen ook een
gympakje dragen.
Kinderen raken nu eenmaal wel eens
wat kwijt dus is het handig om de
kleding van naam te voorzien. Graag
alles in een aparte gymtas.
Voor de tweede keer geen gymkleding
mee betekent helaas dat uw kind niet
kan meedoen met de gymles.
Dit geldt voor OB2, OB3 en alle MB en
BB groepen.
Studiedag
Donderdag 19 november hebben wij
een studiedag. De leerlingen zijn dan
vrij.

Muziekles
Vanaf maandag 2 november kunnen
de kinderen weer genieten van de
muzieklessen van Kim op school.

Pleegouders gezocht
In Gooi en Vechtstreek is een tekort
aan pleegouders. Dat betekent
onvoldoende opvang voor kinderen die
(tijdelijk) niet bij hun eigen ouders
kunnen wonen. Regio Gooi en
Vechtstreek zoekt zoveel mogelijk
mensen die hun huis en hart willen
openstellen om pleegkind(eren) een
veilige thuisbasis te bieden. Als
pleegouder kunt u het verschil maken
in het leven van een kind. U zorgt
ervoor dat een kind kan opgroeien in
een veilige gezinssituatie.
Rijk of arm, samenwonend of single,
het maakt niet uit. Wat telt is dat een
kind structuur, warmte en veiligheid
krijgt geboden. Een pleegouder moet
minimaal 21 jaar zijn. De selectie van
pleegouders wordt gedaan door de
zorgaanbieders in onze regio.
Pleegouder worden 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. Er is veel
mogelijk.

Het kan ook zijn dat het kind bij het
pleeggezin blijft tot hij/zij volwassen is.
Wilt u meer weten over pleegzorg?
Heeft u interesse om pleegouder te
worden? Meer infornatie kunt u vinden
op www.pleegoudergv.nl

Sportcoach
Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot
15.15 uur komt Danny de sportcoach
op onze school gymmen met de
leerlingen in de gymzaal. Er doen al
veel leerlingen mee. Kinderen kunnen
gebruik maken van deze extra
sportactiviteit tot eind december.

Iedere maand plaatsen wij ter
informatie een stukje uit de schoolgids
in de maandbrief. Deze maand gaat
dat over Onderzoekend en
ontdekkend leren.
Onderzoekend en Ontdekkend leren
Bij de lessen techniek gebruiken wij de
didactiek van het onderzoekend en
ontwerpend leren. Leerlingen worden
daarbij gestimuleerd om zelf actief
kennis te vergaren.
Ze leren vragen te stellen, onderzoek
te doen en zo tot oplossingen te
komen.

Het accent ligt dus op het aanleren
van onderzoeksvaardigheden en het
ontwikkelen van een onderzoekende
houding.
De stappen die wij daarbij volgen
tijdens de lessen Techniek is:
 er is een probleem dat om een
oplossing vraagt
 hierna volgt de fase van het
observeren of verkennen van het
probleem
 dan volgt de fase van het onderzoek
doen en daar conclusies uit trekken, of
van het ontwerp vervaardigen
 de onderzoeksconclusies (of het
ontwerp) worden gepresenteerd
 er vindt een evaluatie (en eventuele
verdieping) plaats.
Wij gebruiken hiervoor de
techniekkast. Dat is een kast op
wieltjes waarin elke 6-8 weken nieuw
techniek materiaal zit. Alle groepen
maken daar gebruik van.

Knutsel een eekhoorntje

Voor deze schattige eekhoorn heb je
een papieren beker nodig, verf, karton,
papier, pompoms en eventueel
opplakoogjes.
Schilder het lijfje bruin op de beker.
Krul de staart van een strook papier en
knip en teken de pootjes en de oortjes.
Plak de staart, de pootjes, het neusje,
de ogen en de oortjes op de beker.

Datums om te noteren
Studiedagen
Donderdag 19 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Maandag 1 februari 2021
Maandag 22 maart 2021
Woensdag 30 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021
Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
20 t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen
2 april t/m 5 april
Meivakantie
24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart
13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren
22 t/m 24 mei 2021
Zomervakantie
10 juli t/m 22 augustus 2021
Met vriendelijke groet,
Namens het team van Het Mozaïek,
Birgitte Plasmans

