Maandbericht juli
PBS Toppers
Alle kinderen uit de groep van Juf
Milou (MB1) zijn de PBS-toppers van
deze maand geworden.

Van harte MB1, jullie zijn toppers!

Zij helpen iedere dag mee om de
kinderen van "De steentjes" op een
veilige en rustige manier bij de busjes
te krijgen.
Ze lopen met de jonge kinderen mee
naar buiten en zorgen ervoor dat ze
aan het einde van de dag bij de juiste
taxi/bus aankomen.
Dat doen ze echt fantastisch!
Ze blijven heel rustig en geduldig en
hebben een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
"De Steentjes" zijn superblij met ze!

De Schoolverlatersavond
Op dinsdag 6 juli is de
Schoolverlatersavond. Zij krijgen een
schoolverlaterstas mee naar huis met
allemaal leuke en lekkere
verrassingen en kunnen via een linkje
op YouTube de groep 8-film thuis
bekijken. We wensen ze veel plezier.
Meester André 40 jaar in het
onderwijs
André van der Meer (leerkracht van
MB4) zit 40 jaar in het onderwijs. Dat
is natuurlijk een feestje waard.
Gisteren hebben wij dit met (oud)collega’s hier op school gevierd in de
gymzaal. Vandaag is meester André in
zijn klas onderscheiden met een lintje
door Stichting Elan voor deze
geweldige prestatie en zijn jarenlange
inzet bij ons op school.

Gefeliciteerd André!
Trakteren
Er zijn een aantal leerlingen jarig in de
zomervakantie.
Zij willen graag uitdelen voor de
vakantie. Dat mag, maar liever niet op
donderdag 8 juli.
Dan heeft de ouderraad namelijk een
hele leuke (en lekkere) verrassing voor
alle leerlingen van de school.
Wilt u met de leerkracht van uw zoon
of dochter overleggen wat wel een
goede dag is om te trakteren?
Bibliotheek-app
Beleef de mooiste verhalen met de
gratis online Bibliotheek-app.

ontdek je de selectie zomerboeken per
leeftijdscategorie en download je ze in
de online Bibliotheek-app. Geen
gedoe: je hoeft er niet voor naar de
bibliotheek, geen lid te worden en ook
niet te zeulen met boeken. Zo beleeft
je kind tijdens de vakantie de
spannendste avonturen en voorkom of
verhelp je ook meteen een
leesachterstand. Leuk, en handig!
Lees en luister nu via de online
Bibliotheek-app.
Activiteiten van Versa
In de zomervakantie worden door
Versa activiteiten georganiseerd in
Hilversum Noord. In de bijlage vindt u
het programma en een
inschrijfformulier
hiervoor.
Datums om te noteren
Studiedagen
Vrijdag 9 juli 2021
Dinsdag 6 juli schoolverlatersdag
Woensdag 7 juli laatste schooldag
voor groep 8
Zomervakantie
10 juli t/m 22 augustus 2021
Start van het nieuwe schooljaar:
Maandag 23 augustus 2021

Lekker lezen op het strand? Of een
luisterboek voor in de auto? Speciaal
voor kinderen die nog geen ervaring
hebben met de bieb, heeft
Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie
Boek ‘n Trip! Met de online
Bibliotheek-app beleeft je kind in juli
en augustus gratis de leukste e-books
en luisterboeken op een telefoon of
tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli

Wij wensen u fijne en zonnige zomer
toe!

Met vriendelijke groet,
Namens het team van het Mozaïek,
Birgitte Plasmans

