Maandbericht oktober
PBS-toppers van September 2021
Wij wisten het al, maar u ziet het nu
ook. Wij hebben heel veel toppers op
school. Leerlingen die rondom de
waarden van onze school iets heel
goed kunnen. De waarden van de
school zijn respect,
verantwoordelijkheid en veiligheid.
Liam

Rens en Ayman uit de MB2
Respect
Zij zijn toppers omdat zij iedere dag de
spullen in de kast van de
klas opruimen. Zij gaan hier respectvol
mee om.
Troy uit de MB2
Verantwoordelijkheid
Hij is een topper omdat hij enorm
geoefend om de tafels van 1 t/m 12 te
kennen.
Liam uit de BB1
Veiligheid
Liam zorgt ervoor dat deze leerling
van de Steentjes iedere dag veilig bij
de bus komt.

Hurtly uit BB3
Verantwoordelijkheid
Hurtly heeft in de zomervakantie de
mensen in Limburg geholpen tijdens
de overstromingen.
Respect
Hurtly werkt hard in de klas, helpt
en hij luistert goed naar anderen.

Amin en Mia uit BB3
Verantwoordelijkheid
Amin en Mia nemen hun rol in
de leerlingraad zeer serieus. Zij
dragen een grote verantwoordelijkheid
voor alle leerlingen van de hele
school.

De kinderboekenweek
Woensdag aanstaande start op onze
school de Kinderboekenweek. Het
thema dit jaar is ‘Worden wat je wil’.
De kinderen gaan aan de slag met het
thema beroepen en wat je later zou
willen worden.
Donderdag 7 oktober mogen alle
kinderen verkleed naar school komen
en hebben we een leuk programma
met ze.
Voor iedere groep zijn er weer
prachtige nieuwe boeken gekocht.

Leerlingraadverkiezingen
Vrijdag 1 oktober mag er gestemd
worden op de kandidaten uit BB1 en
BB2. Er worden in totaal 4 nieuwe
leerlingen in de leerlingraad gekozen.
Samen met de leerlingen uit BB3
vormen zij een 6-tallige raad.
Op het mededelingenbord in de gang
kunnen alle leerlingen de kandidaten
zien en hun verhaal lezen waarom zij
zich verkiesbaar hebben gesteld.

In de het volgende maandbericht
geven wij u de uitslag van de
verkiezingen.
Gezocht: houten kratjes of
(wijn-)kistjes
Wij veranderen zeer regelmatig de
vitrines in school, bijvoorbeeld per
seizoen of thema. Mocht u thuis nog
een houten kratje of (wijn-) kistje over
hebben waarmee wij kunnen
decoreren, dan kunt u deze op school
inleveren. Alvast hartelijk bedankt!

Wijziging kerstviering
De kerstviering op school zal dit jaar
met elkaar op woensdag 22
december worden gehouden in plaats
van 23 december. Wilt u dit in de
agenda aanpassen?
Het programma voor de viering maken
wij op een later tijdstip bekend.
Hoofdtelefoons
Leerlingen maken regelmatig gebruik
van een Chromebook op school. Het is
dan handig dat zij een werkende
hoofdtelefoon hebben.
Als school verstrekken wij per leerling
1 exemplaar. Als deze kapot is of kwijt,
dan vragen wij aan de ouders zelf een
nieuwe te regelen. U kunt er ook 1 via
de leerkracht aanschaffen voor € 5,00
(graag contant in een envelop
meegeven).
Oproep: chauffeurs gezocht!
Veel van onze leerlingen komen
dagelijks met de taxi(bus) naar school.
Eén van onze vervoerders, Noot
Personenvervoer, is dringend op zoek
naar chauffeurs in verschillende
regio's.
Bent u op zoek naar een baan als
chauffeur of kent u iemand die op
zoek is naar een baan, bel dan even
met Erwin Westendorp van Noot
Personenvervoer. Telefoonnummer:
0318 – 623 500.

Datums om te noteren
Studiedagen
Donderdag 11 november 2021
Vrijdag 24 december 2021
Vrijdag 4 februari 2022
Maandag 21 maart 2022
Dinsdag 17 mei 2022
Vrijdag 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,
Het team van het Mozaïek

