
 

 

Maandbericht juni 
 
PBS-toppers van mei 
Deze maand hebben we 2 PBS-
toppers; J’amar en Mehmet. Hartelijk 
gefeliciteerd! 
 
Verantwoordelijkheid 
J'amar uit MB2 kwam al zelf met de 
bus en de trein naar school gereisd. 
Nu komt hij zelf op de fiets naar school 
en de bso.  
 

 
 
Respect 
Mehmet uit OB2 kan andere 
kinderen goed complimenten geven 
en is daarom een goede 
emmertjesvuller.  
 

 
 
Ook heeft hij goede tips voor andere 
kinderen, waardoor hij anderen helpt 
om dingen te leren.  

Het lukt Mehmet steeds beter om 
afspraken te maken met andere 
kinderen en daarom kan hij steeds 
beter samen spelen! 
Kortom: een echte PBS-topper! 
 
Schoolreisjes 
14 juni as. gaan alle klassen van de 
middenbouw (MBA t/m 4) naar 
Plaswijckpark in Rotterdam. 
De Steentjes en OB1 gaan op 28 juni 
naar de Erfgooisersspeeltuin.  
We hopen voor beide dagen op mooi 
weer.  
 
BB2 en BB3 zijn al naar de Efteling 
geweest en OB2 heeft genoten van 
een dagje Oud Valkeveen. 
 
Werkzaamheden aan de weg  

 
Sinds vorige week zijn de 
werkzaamheden aan de Van 
Strijlandstraat begonnen. Wij zijn 
hierdoor minder goed bereikbaar. De 
werkzaamheden zullen naar 
verwachting tot de zomervakantie 
duren. 
 
Schoolfoto’s 
Deze week is de laatste week om de 
schoolfoto’s die u niet wilt hebben te 
retourneren. Ook ontvangen wij graag 
uiterlijk 10 juni as uw contante betaling 
voor de schoolfoto’s die u wilt houden. 



 

Betaling via een overschrijving per 
bank mag natuurlijk ook. 
Als u na 10 juni nog foto’s thuis heeft, 
dan gaan wij ervan uit dat u deze 
foto’s wenst te houden. U bent dan het 
bedrag van € 10,- per zakje 
verschuldigd. 
 
Stripboeken voor thuis 
In de hal liggen nog een paar stapels 
strips om mee naar huis te nemen. 
Wees er snel bij, want op=op! 
 

 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Met ingang van het schooljaar 22-23 
wordt er geen financiële bijdragen 
meer van ouders en/of verzorgers 
gevraagd. 
Het gaat om alle scholen van stichting 
Elan. 
Het gaat hierbij om de vrijwillige 
ouderbijdrage die de ouderraad vraagt 
en gelden voor schoolreisjes en de 
Drie Dwaze Dagen in de bovenbouw. 
Aankomend schooljaar gaan wij met 
ons bestuur in gesprek over wat wij 
nodig hebben om bepaalde activiteiten 
wel door te laten gaan. 
 
Het kan zijn dat de inhoud van de 
schoolreisjes daardoor verandert. 
Het bestuur heeft aangegeven dat de 
gekozen activiteiten moeten passen bij 
het schoolse karakter. 

Dat wil zeggen dat de uitgaven 
moeten bijdragen aan 
onderwijsdoelen. 
  
Wat dit inhoudelijk gaat betekenen, 
daarover gaan we met het team, met 
de leerlingenraad en met de 
ouderraad en de 
medezeggenschapsraad in gesprek. 
Mocht u hierover ook mee willen 
denken, loopt u dan even binnen bij de 
directeur Birgitte Plasmans. 
 
Corona 
De Coronacijfers lopen weer op.  
U kunt de coronatesten via de 
leerkracht aanvragen om bij klachten 
te testen. Wij geven deze dan aan uw 
kind mee naar huis. 
 
Collega met verlof 
Juf Amy uit BB3 is met 
zwangerschapsverlof. Marlies van 
Roomen vervangt haar voorlopig tot 
het einde van het schooljaar. We 
wensen Amy een goed verlof toe. 
 
Collega’s gezocht 
Binnen onze stichting Elan zijn wij nog 
op zoek naar nieuwe collega’s. Voor 
het volledige vacature aanbod 
verwijzen wij naar   
https://werkenbijstichtingelan.nl/vacatu
res/ 
 
Schoolverlatersavond 
Op 12 juli hebben onze leerlingen uit 
groep 8 hun afscheidsavond. Ze 
werken momenteel heel hard aan hun 
musicalfilm. Wij zijn heel benieuwd 
hoe de film wordt. 
 
 
 
 
 
 

https://werkenbijstichtingelan.nl/vacatures/
https://werkenbijstichtingelan.nl/vacatures/


 

Datums om te noteren   
Studiedagen 
Maandag 4 juli 
Vrijdag 15 juli 2022 
 
Zomervakantie 
16 juli t/m 28 augustus 2022 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Het team van het Mozaïek 
 
 
 


