Maandbericht augustus

Weer naar school
De school is weer begonnen. Wij
hopen dat u een fijne vakantie hebt
gehad. En dat iedereen weer goed
begonnen is. We maken er met elkaar
een fijn jaar van.
Coronamaatregelen
Na de zomervakantie is het protocol
rondom Corona iets aangepast. In een
aparte brief heeft u daar meer
informatie over gekregen. De ouders
mogen het schoolplein op. Er wordt
goed rekening gehouden met de 1.5
meter afstandsregel. In de school bent
u welkom op afspraak.
Ziekmelden
Wanneer uw zoon of dochter ziek is of
niet op school kan komen dan moet u
ons bellen of een berichtje sturen. Wilt
u dit vóór 8.30 uur ’s morgens doen?
Het mag telefonisch of via Parro.
De schoolkalender
U hebt deze week de nieuwe
schoolkalender gekregen. Hierin staan
datums die belangrijk zijn in het
schooljaar. Ook staat er veel
algemene informatie in. Helaas staat
er een fout in; de voorjaarsvakantie
is dit schooljaar van 19 februari t/m
27 februari 2022. Dit hebben wij met
een sticker op de kalender veranderd.

Parkeren rondom school
Het is ’s ochtends erg druk rondom
school met alle taxibusjes die onze
leerlingen naar school brengen. Mocht
u uw kind(eren) zelf met de auto naar
school brengen, dan vragen wij u iets
verder van school te parkeren en het
laatste stukje naar school te lopen.
Hartelijk dank voor uw medewerking
Fietsen naar school
Veel kinderen van school die in de
buurt wonen, komen op de fiets naar
school.
De rit van huis naar de school is ideaal
om goed te oefenen met het fietsen en
te wennen aan het verkeer.

Fietsen naar school is:
Leuk: je ziet en beleeft veel onderweg.
Gezond: je beweegt lekker buiten.
Slim: je presteert beter op school.
Duurzaam: je helpt mee aan een beter
milieu.
Leerzaam: je leert veilig fietsen in het
verkeer.
De kinderen kunnen hun fiets op de
daarvoor bestemde plekken op het
fietsenplein zetten.

De schoolgids
De schoolgids van het Mozaïek voor
2021-2022 kunt u vinden op onze
website. In de schoolgids staan de
algemene zaken op het Mozaïek.
Privacy
U hebt deze week een brief ontvangen
waarin we vragen om gegevens die
veranderd zijn aan ons door te geven.
Denk bijvoorbeeld aan een nieuw
telefoonnummer of emailadres. Ook
vragen wij jaarlijks toestemming voor
het gebruik van foto’s/video’s van uw
kind(eren) in onze schoolgids of op
social media. Dit staat op de
achterkant van de brief. Wij krijgen de
ingevulde formulieren graag weer
terug.

Wij gaan als school zorgvuldig om met
de privacy van onze leerlingen. Wij
vragen ook aan u als ouder om bewust
te zijn van de privacy van iedereen.
We begrijpen dat u graag foto’s maakt
tijdens bijzondere gebeurtenissen op
school. Omdat niet alle ouders willen
dat de foto’s en video’s waar hun kind
op staat op internet worden geplaatst
hebben wij een aantal tips:
• Maak foto’s en video’s alleen voor
eigen gebruik.
• Maak een close-up alleen van uw
eigen kind.

• Zet geen foto’s en video’s op
publiekelijk toegankelijke websites of
sociale media.
• Maak overzichtsfoto’s, waar
individuele kinderen niet of nauwelijks
op te herkennen zijn.
• Maak geen foto’s van kinderen waar
uw eigen kind niet op staat.
Datums om te noteren
Studiedagen
21 september 2021
11 november 2021
24 december 2021
4 februari 2022
17 mei 2022
15 juli 2022
Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
19 t/m 27 februari 2022
Goede vrijdag en Pasen
15 t/m 18 april 2022
Meivakantie
23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart
26 t/m 29 mei 2022
Pinksteren
4 t/m 6 juni 2022
Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022
Met vriendelijke groet,
Namens het team van het Mozaïek,
Birgitte Plasmans

