Maandbericht maart

Adjunct-directeur bij het A. Roland
Holst College en vanuit zijn huidige
werkzaamheden voor de
samenwerkingsverbanden Unita en
Qinas kent hij Elan en onze regio al
erg goed.
Hoera, een dochter!
Corine, onze orthopedagoog, is
gisteren bevallen van een gezonde
dochter. Haar naam is Lize. Het gaat
heel goed met Corine en Lize.
Benoeming nieuwe bestuurders
Stichting Elan
Aan het einde van dit schooljaar gaan
beide bestuurders, Ada Fischer en
Rob van Elswijk, met pensioen.
Per 1 augustus vormen Renate van
der Mooren en Paul Schollaardt het
College van Bestuur van Stichting
Elan.
Renate en Paul hebben een hart
voor onderwijs en voor kinderen. De
Raad van Toezicht was op zoek naar
een collegiaal bestuur voor stichting
Elan dat het verschil wil blijven maken
voor kinderen waar het verschil nog
niet voor is gemaakt.
Renate is nu directeur van SBO de
Wijngaard in Huizen en zo al
ingewerkt in onze stichting en in onze
regio.
Paul brengt zijn ervaring als
bestuurder en controller in het
bedrijfsleven mee. Hij heeft een aantal
jaren geleden zijn hart verpand aan
het onderwijs. Onder andere als

Samen met Ada en Rob wordt gewerkt
aan een soepele overgang en
overdracht van de werkzaamheden.
PBS Bingo
Vanaf deze week gaan de leerlingen
thuis aan de slag met de PBSwaarden-bingo. De PBS-waarden van
onze school zijn Veiligheid, Respect
en Verantwoordelijkheid.
Iedere leerling krijgt een speciale
bingo-kaart mee naar huis met
informatie over de waarden op de
achterkant.

Elke week staat er een bepaalde
waarde centraal.
De leerling die Bingo heeft, dat wil
zeggen: die alle drie de vakjes kan
bewijzen (door middel van een foto/
video) mag bij juf Birgitte een prijs
uitzoeken uit de goed gevulde
vitrinekast in haar kantoor.
Er zijn veel prijzen, iedereen die Bingo
heeft, mag wat uitzoeken!
Op het voorplein komen vlaggen te
hangen met de drie waarden van de
school: respect, verantwoordelijkheid
en veiligheid.

De Kunstbus
Deze maand zou eigenlijk de
Kunstbus op school komen.
Door de lockdown en de Coronaomstandigheden is dit bezoek
verplaatst naar vrijdag 8 en maandag
11 oktober, aansluitend op de
Kinderboekenweek.

Het thema van de Kinderboekenweek
is: Wat wil ik worden? Het thema van
de Kunstbus sluit daarop aan door in
te zoomen op het beroep van
kunstenaar. Het wordt vast heel erg
leuk!!
PBS-toppers
Deze maand zijn er weer 3 PBStoppers gekozen. Gefeliciteerd, jullie
hebben het verdiend!
Uit OB2
Uit de onderbouw is Loek gekozen.
Hij werkt altijd hard, doet
goed mee met alle lessen
en activiteiten. Hij doet
altijd zijn best, is aardig
voor anderen en hij
maakt leuke grapjes!
Een echte topper dus!
Uit MB2
Uit de middenbouw is Erwin gekozen.
Erwin helpt altijd de
andere kinderen en is
altijd bereid is om een
klusje te doen. Je bent
een topper, Erwin!

Uit BB2
Uit de bovenbouw
hebben wij Mike
uitgekozen. Mike
laat de afgelopen tijd
enorm zien wat hij
allemaal heeft geleerd
om zelfstandiger te worden.
Mike regelt de dingen die nodig zijn
prima, hij kan goed voor zichzelf
opkomen, maakt vrienden en kan
goed tegen zijn verlies na een
spelletje. Hij heeft de goede
vaardigheden om na de zomer naar
het voortgezet onderwijs te gaan. Ga
zo door, Mike!
Ouder gezocht voor de GMR
De GMR-oudergeleding van de
stichting Elan is dringend op zoek naar
een ouder van Het Mozaïek.
Het Mozaïek is een van de scholen
van stichting Elan.
De GMR praat met het bestuur van
stichting Elan over bovenschoolse
zaken. Het gaat dus om onderwerpen
die van belang zijn voor alle of een
deel van de scholen van Elan.
Vindt u het leuk om mee te denken
over zaken als een bovenschools
formatieplan of financiën, meldt u dan
nu aan. Mocht u meer willen weten,
dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter van de GMR.
Marjolein Groot-Koerkamp, email:
m.f.groot.koerkamp@gmail.com
Nieuwe collega op de administratie
Met plezier heb ik jaren op het
Mozaïek op de administratie gewerkt.
Ik heb altijd op een prettige manier
met jullie ouders (telefonisch) contact
gehad. Na zoveel jaar vond ik het tijd
voor een nieuwe uitdaging.

Per 1 april start ik op mijn nieuwe
werkplek. Ik wil u hierbij bedanken
voor de fijne samenwerking en wens u
nog een fijne tijd met uw kind op het
Mozaïek.
Hartelijke groet van Annelies

ieder paar op dezelfde afstand van de
ring.

Knutseltip Mini macramé

Knoop nu een touw van een paar aan
een touw van een daarnaast gelegen
paar.

Leg je je plantenhanger plat en scheid
onder de knopen de touwen van
elkaar.

Maak zelf
deze mini plantenhanger

Je hebt nodig: een metalen ring, stevig
touw in de kleur naar keuze, een klein
plantenpotje met plantje.
Deze macramé hangers zijn echt niet
moeilijk om te maken.
Start met 4 touwen, alle vier iets
langer dan 2 keer de gewenste hoogte
van je plantenhanger.
Vouw de touwen samen
dubbel. Trek de gevouwen
zijden van het touw samen
door de ring en trek door
deze lus de losse
uiteinden zodat het touw
aan de ring vastzit.

Leg je je plantenhanger plat en scheid
onder de knopen de touwen van
elkaar.
Knoop nu een touw van een paar aan
een touw van een daarnaast gelegen
paar.
Als je ze allemaal op die rij
hebt gedaan, dan doe je
dat nogmaals, ongeveer
2,5 centimeter lager.
Scheid de paren weer en
herhaal het nog een keer.
Tot slot pak je 2,5 centimeter onder de
laagste knopen de paren touw samen
vast en leg je hier een knoop in.

Maak 4 paren van de touwen.
Bedenk op welke afstand van de ring
je je plantje wilt laten hangen, en maak
daar een simpele knoop. Doe dat in

Knip het einde van de
touwen op een lengte die je
mooi vindt.
Doe de plant erin, en je kunt
je hangplantje op een
mooie plek ophangen.

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

