Maandbericht april
Schoolfotograaf
Woensdag 7 april komt de
schoolfotograaf weer bij ons op
school. Dit jaar zullen de schoolfoto’s
in de gymzaal worden genomen door
het onvoorspelbare weer.
PBS-toppers
Deze maand zijn de volgende
leerlingen de PBS-toppers.
Uit OB1 is het Stijn.
Hij is een goede hulp voor de nieuwe
kleuters. Hij wijst de weg naar het
toilet of laat zien waar iets staat.
Ook zorgt hij dat er een plekje in de
kring voor ze is. Super zorgzaam.

Uit MB4 is het Milan.
Milan is een rustige jongen, met zo af
en toe een grapje. Hij houdt zich goed
aan de regels en helpt een ander als
dit kan.
Hij is een echte doorzetter ook als het
werk een beetje lastig wordt.
Werken met zijn handen, daar is hij
heel goed in en wordt hij ook heel
vrolijk van.

Uit BB3 is het Guus.
Guus is tegen iedereen altijd
respectvol en vriendelijk. Mooie
kwaliteit.
Guus houdt zich aan de PBS-regels.
Hij kan ook op een fijne manier voor
zichzelf op komen.

Verslag MR vergadering
Op donderdag 18 maart jl. vond er
weer een MR-vergadering plaats.
Online dit keer, en we moesten het
wegens ziekte helaas stellen zonder
Amy Kessler, juf van BB3.

De voorzitter, André van der Meer,
meester van MB4, heeft de rol van
notulist op zich genomen, met een
minstens even goed resultaat, moet ik
zeggen.
Het zal u niet verbazen dat ook deze
keer Covid-19 de rode draad van de
vergadering was.
We hebben het gehad over het beleid
rondom het virus; is het voor de
medewerkers nog vol te houden, zijn
er verbeterpunten?
Over het algemeen is het beeld dat de
maatregelen zoals ze nu zijn binnen
de school, redelijk vol te houden zijn
en effectief lijken te zijn bij het
tegengaan van besmettingen binnen
de school.
Iedereen is wel corona-moe, maar nog
niet corona-zát.
Er gaan een aantal personele
veranderingen plaatsvinden,
waaronder op de administratie.
We moeten helaas afscheid nemen
van Annelies Cohen, we wensen haar
heel veel succes en plezier in haar
nieuwe functie, en bedanken haar voor
haar inzet de afgelopen jaren.
Nathalie Kamphorst, juf van MB4,
heeft per 1 april een andere
betrekking.
Ze heeft afscheid genomen van haar
leerlingen en collega’s met een
bijzonder leuke dag.
Ook in het bestuur van de
overkoepelende Stichting Elan zijn er
veranderingen, wegens het met
pensioen gaan van 2 bestuursleden.
We zijn allemaal erg jaloers op Rob
van Elswijk en Ada Fischer, maar

wensen hen ook een fijne tijd, en
bedanken hen voor al hun inzet.
Er zijn na een uitgebreide
sollicitatieprocedure twee nieuwe
leden gevonden, welke het ontstane
gat met veel passie voor het vak zullen
invullen, en verder zullen bouwen op
wat hun voorgangers de afgelopen
jaren hebben weten op te bouwen.
Er komt een nieuwe rekenmethode:
Getal en Ruimte.
De keuze op deze methode is gevallen
na een lange periode van
onderzoeken en evalueren; welke
methode past het beste bij de school,
de leerkrachten en de leerlingen?
Daarnaast is er toegelicht dat en
waarom er momenteel geen Citotoetsen zijn afgenomen; er is al zo
veel tijd verloren gegaan door het
online onderwijs, de voorkeur ligt op
dit moment bij het op peil houden van,
en investeren in het onderwijsniveau.
Aan het eind van het schooljaar zullen
er wel weer Cito-toetsen afgenomen
worden, om een goed beeld te krijgen
van waar leerlingen op dat moment
staan, ook met oog op het nieuwe
schooljaar.
Laten we hopen dat dat nieuwe
schooljaar wat rustiger uitpakt en
iedereen weer gewoon de
ontwikkelingen door kan maken die
wenselijk zijn, zonder steeds om te
hoeven schakelen in de vorm van
onderwijs en omgeving.
Complimenten aan zowel ouders,
leerlingen en leerkrachten, want het
onderwijsniveau is alsnog goed op peil
gebleven, en hier en daar zelfs
verbeterd!

Hartelijke groet,
Patrick Blom, oudergeleding
Medezeggenschapsraad Het Mozaïek
Strijkkralen gezocht
Wij zijn voor onze groepen op zoek
naar strijkkralen, dus als u er thuis nog
een paar heeft liggen waar niets meer
mee gedaan wordt, dan kunnen wij ze
goed gebruiken op school.

Afscheid van Nathalie
Dinsdag 30 maart was de laatste dag
van juf Nathalie. Ze gaat werken bij
een dagbesteding en daar schoolwerk
verzorgen voor kinderen die onderwijs
nodig hebben.
In de klas hebben ze een mooi
afscheid van juf Nathalie gehad met
als afsluiting een speurtocht door de
buurt.
Afscheid van Denise
Juf Denise heeft met haar vriend een
nieuw huis op wielen gekocht en gaat
hier per 1 mei mee richting ZuidEuropa. Op zoek naar een plek waar
zij zich definitief willen vestigen. Waar
precies? Dat weet ze nog niet. Ze gaat
in ieder geval haar droom

verwezenlijken met het runnen van
een camping, een bed & breakfast of
een combinatie daarvan.
Haar avonturen zijn te volgen via
Instagram @campergekken (Het is nu
nog lege pagina, maar over 3 weken
niet meer!)
Nieuwe collega
Ik stel mezelf graag even voor; mijn
naam is Bianca Hendriks en per 1 april
ben ik gestart op de administratie. Mijn
werkdagen zijn: maan-, dins-, donderen vrijdag van 8.00-14.30 uur. Ik heb
er erg veel zin in en hoop jullie
allemaal gauw te leren kennen.
Brief over Corona van de GGD
U heeft recent een brief van de GGD
ontvangen met daarin de belangrijkste
informatie over het testen van
kinderen op een rij. Meer informatie
vindt u op de website van de GGD bij
test- en thuisblijfbeleid voor kinderen.
Of op de website van GGD GHOR
Nederland bij antwoorden op veel
gestelde vragen.
Paaslunch
Afgelopen donderdag hebben we op
school genoten van een heerlijke
paaslunch in alle groepen. Dank aan
iedereen die heeft meegeholpen!
Foto’s hiervan zijn te vinden in Parro.

Datums om te noteren
Studiedagen
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

