Maandbericht mei
Vrij vragen voor het Suikerfeest
Als u het Suikerfeest viert op 12/13
mei as, kunt u voor uw kind(eren)vrij
vragen van school. U kunt het verlofformulier daarvoor gebruiken. Deze
kunt bij de leerkracht of administratie
aanvragen.
Strijkkralen
Onze leerlingen zijn zeer creatief en
met veel plezier bezig met strijkkralen.
Hierbij een paar foto’s van hun
prachtige werkjes.

Eindtoetsen groep 8
Afgelopen week hebben de kinderen
uit groep 8 de eindtoets gemaakt. Zij
hebben heel erg hun best gedaan.
Afscheid van Denise
Vrijdag 23 april was de laatste dag van
juf Denise. In de klas hebben ze een
mooi afscheid van hun juf gehad met
een heerlijke ‘High Tea’ met taart,
bonbons, mini-pizza’s,
saucijzenbroodjes etc.

Wij gaan haar enorm missen!
Haar avonturen zijn te volgen via
Instagram @campergekken

Koningsspelen
Vandaag vierden wij alvast de
verjaardag van onze koning met de
Koningsspelen. Alle leerlingen legden
een parcourtje af met 3 spelrondes. Er
was zelfs een heuse stormbaan op het
schoolplein neergezet.

Bijna iedereen had zijn of haar best
gedaan om kans te maken op de prijs
van ‘de best geklede leerling’. De
winnaars zijn in de klassen bekend
gemaakt.
Via het JOGG was er een mooi
spelpakket te winnen voor de klas die
het beste of leukste het woord
‘Koningsspelen’ kon uitbeelden. OB3
heeft de prijs gewonnen en daar zijn
we heel blij mee en trots op!
Helaas kon het bezoek van de
burgemeester niet doorgaan wegens
ziekte. We sturen hem foto’s van onze
Koningsspelen en wensen hem van
harte beterschap. Wie weet kan hij ons
volgend jaar komen bezoeken.
Foto’s van de Koningsspelen zijn te
vinden op Parro en onze Facebookpagina.

Nieuwe collega
Beste kinderen,
ouders en
collega’s, Mijn
naam is Nayri
Groot. Ik ben
getrouwd met
Kees en wij
hebben twee
zoons, Samuel en Lukas. Wij wonen in
Amersfoort. De afgelopen jaren heb ik
met veel plezier in Amsterdam
gewerkt. Ik heb lesgegeven aan groep
5 tot en met 7.
Na de meivakantie ben ik op Het
Mozaïek te vinden als juf van groep
MB3. Ik kijk ernaar uit om jullie te
mogen ontmoeten en om op Het
Mozaïek te mogen werken. Voor nu
wens ik jullie een fijne vakantie toe en
tot ziens!
Verzoek uit de buurt
Graag vragen wij namens onze
buurtbewoners uw medewerking voor
het volgende:
Wilt u de motor van uw auto uitzetten
als u uw kind(eren) komt brengen
en/of halen en even moet wachten?
Dit met het oog op een beter milieu en
minder stikstofuitstoot. Namens onze
buurtbewoners hartelijk dank!
Folder over Corona zelftest van de
GGD
Bij deze maandbrief vindt u een folder
over zelftesten van de overheid.
Deze folder biedt informatie over het
gebruik van een zelftest.
Let op: een zelftest is niet bedoeld om
te testen bij klachten! Daarvoor maakt
u een testafspraak bij de GGD.

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

Namens het team van Het Mozaïek
wensen wij u een fijne meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Birgitte Plasmans

