Maandbericht februari

er weer ontstaan is, voor zowel school,
als u, als voor de kinderen.
Er wordt natuurlijk niet ingegaan op
individuele gevallen, maar het beeld
dat er ingewikkelde situaties ontstaan,
is ons zeer zeker duidelijk geworden.
Als het dat al niet was, want we zijn
natuurlijk zelf ook ouders van kinderen
op het Mozaïek.

De school gaat weer open
Vanaf maandag 9 februari zullen de
scholen voor het basisonderwijs weer
open gaan.
U kunt dan weer gebruik maken van
de ingang op het grote schoolplein.
Alle werkzaamheden rondom de
school zijn afgerond.
Donderdag ontvangt u in een aparte
brief meer informatie over de opening
van de school.
MR-vergadering
Patrick als ouder-lid van de MR
informeert u hieronder over de MRvergadering van 21 januari
jongstleden.
Lieve mede-ouders/-verzorgers,
Aan mij de geweldige eer om u
middels een bericht in de maandbrief
op de hoogte te brengen van wat wij
zoal uitspoken op zo'n avond.
Tot mijn persoonlijke vreugde vond
deze vergadering nog plaats op
school, en niet online, want dat doen
we al wel genoeg, niet waar ?
Het zal u niet verbazen, een groot deel
van de vergadering was gewijd aan
Covid-19; Corona in de volksmond.
We hebben uitleg gekregen over hoe
school omgaat met de huidige
lockdown, en inzicht gekregen in wat
voor een verschrikkelijk lastige situatie

Complimenten aan u als ouders en
verzorgers, voor het volhouden in
deze bizarre situatie.
Laten we dit met z'n allen nog enkele
maanden doen, met respect voor
elkaar, respect voor de onmisbare
leerkrachten, en geef elkaar wat liefde!
Het is voor iedereen moeilijk, maar
een presentje, een schouderklopje,
een complimentje, het kan zo'n enorm
verschil maken!
Uiteraard zijn er ook nog andere
onderwerpen aan bod gekomen.
Denk bijvoorbeeld aan het doornemen
van begrotingen, het nalopen van de
notulen van de vorige vergadering, en
wij krijgen als oudergeleding ook de
kans om vragen te stellen over welk
onderwerp dan ook binnen het beleid
op school.
Hebt u nog een vraag of opmerking
die wij in zouden kunnen brengen bij
de volgende MR-vergadering?
Mail deze vraag naar
PatrickBlom.MR@hotmail.com, of
neem gerust contact op met Birgitte
Plasmans!
Patrick Blom, oudergeleding MR Het
Mozaïek

De schoolverlaters
Afgelopen week hebben de
schoolverlaters hun
schoolverlatersadvies gekregen. In de
hierop volgende oudergesprekken
kunnen de ouders /verzorgers hun
vragen daarover kwijt.
Hierna zal de zoektocht naar een
passende VO-school voor de
leerlingen volgen. De VO-scholen
proberen in deze lastige tijd de
leerlingen op verschillende manieren
een zo goed mogelijk beeld te geven
van hun school.

Datums om te noteren
Studiedagen
Maandag 22 maart 2021
Woensdag 30 juni 2021
Vrijdag 9 juli 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

Knutsel met een stempel- wc-rol
vrolijke lentebloemen
Nodig: een wc-rol, verf,
een (kartel-)schaar, lijm, gekleurd
papier, eventueel cadeaupapier
Werkwijze:
Knip de wc-rol aan een kant steeds
een cm in (zie foto). En buig de vlakjes
naar buiten. Geef alle vlakjes een
(ander) kleurtje. Stempel hiermee één
of meerdere bloemen.
Knip van gekleurd papier of
cadeaupapier een rondje en plak dit
als het hart van de bloem. Met een
kartelschaar krijg je een nog leuker
effect.
Teken of schilder hieronder de stengel
van de bloem. En knip van groen
papier de grassprieten en plak deze
op de grond. Ook deze kunnen met de
kartelschaar geknipt worden. Het
vrolijke schilderij is klaar.

