Maandbericht september
Schoolmelk
Vorige week is er een brief
meegegeven aan uw kind(eren) over
schoolmelk. Als u uw kind op school
tijdens de pauze melk wil laten
drinken, kunt u het formulier invullen.
Het gevraagde bedrag kunt u
meegeven in een envelop. Meester
Peter zal voor de melk zorgen.

Vacature Leerlingenraad
Leerlingen uit BB1 en BB2 worden van
harte uitgenodigd om zich verkiesbaar
te stellen voor de leerlingenraad.
De leerlingenraad praat elke 5 à 6
weken met Mieke
Hilverts (logopediste)
en Birgitte Plasmans
over alles in en om de
school.

Luizen pluizen
Helaas is het nog niet
toestaan voor ouders om in de klas te
komen helpen met luizen pluizen. Wij
hopen dat dat vanaf oktober a.s. weer
mogelijk is. Voor nu vragen wij u thuis
alert te zijn op luizen en uw kind(eren)
regelmatig te controleren.

Coronaregels op het schoolplein
Wij zien nog veel ouders wachten
buiten het schoolplein. U bent weer
welkom op het schoolplein bij het
brengen en halen van uw zoon of
dochter.
Startgesprekken
In plaats van de jaarlijkse
kennismakingsmiddag in de speeltuin
komt er een startgesprek. Met de
ouders van iedere leerling wordt door
de leerkracht een aparte afspraak
gemaakt voor dit startgesprek. U heeft
inmiddels via Parro hiervoor een
uitnodiging ontvangen. Zodra we weer
een gezamenlijke activiteit kunnen
doen, regelen we dat.

Beslisboom Corona
Bijgaand sturen wij u de nieuwe
beslisboom van het ministerie van
Volksgezondheid, welzijn en sport.
Hierin kunt u antwoord vinden op de
vraag of uw kind(eren) bij ziekte
moet(en) thuisblijven of naar school
mag (mogen).
Mocht u het lastig vinden om te weten
of uw kind wel of niet naar school mag,
bel dan even. Dan denken wij met u
mee.

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,
Het team van het Mozaïek

