SBO Mozaik Nieuwsflits
In deze Nieuwsflits
 Agenda

Agenda
5 september

Algemene ouderavond

 Algemene Ouderavond

10 september

Schoolreisje

 Schoolreisje

11 september

Studiedag (alle leerlingen vrij)

10 oktober

Rapport mee

10 oktober

Informatieavond voor ouders over “Gamen”

11 oktober

Jaarfeest

14-18 oktober

Herfstvakantie

 Informatieavond Gamen
 Nieuwsflits

Algemene ouderavond 5 september
Donderdag 5 september hebben we de algemene informatieavond voor onze ouders.
De ontvangst doen we dit jaar samen met de ouders van basisschool De Coppele in de
centrale hal. Na de opening gaan de ouders naar de groep van hun kind. Aan het einde
van de avond is er gelegenheid om nader kennis te maken onder het genot van een
drankje en een hapje.
De leerkracht zal uitleg geven over de manier van werken en de organisatie in de groep.
Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Na het gesprek in de groep bent u van harte welkom om de avond af te sluiten met een
drankje...
Programma;
18.45 uur inloop met koffie of thee in de centrale hal
19.00 uur centrale opening
19.20 uur uitleg in de diverse groepen
20.15 uur drankje en een hapje

Schoolreisje
Onze schoolreis op dinsdag 10 september staat voor de deur, dus is het de hoogste tijd voor meer informatie.
Ook dit schooljaar gaan we naar De Efteling en organiseren deze dag samen met basisschool De Coppele.
Aankomst- en vertrektijd:
- We starten deze dag zoals gebruikelijk om 8.45 uur. De kinderen krijgen in de klas de laatste instructies. Om
9.15 uur vertrekken we met de bussen naar de Efteling. Vanuit de Efteling vertrekken we weer rond 16.00 uur
en verwachten 16.30 uur op school terug te zijn. Als uw kind gebruik maakt van leerlingenvervoer, willen we u
vragen om dit zelf te regelen voor deze dag.
In de Efteling:
- De groepen Blauw, Rood, Geel en Paars lopen in groepjes samen met begeleiding. De leerlingen van de groepen Groen, Roze en Oranje lopen zonder begeleiding. De leerlingen van groep Blauw en Rood krijgen voor
noodgevallen een polsbandje met het mobiele telefoonnummer van school. De andere leerlingen krijgen een
kaartje met het nummer van school erop.
- Het nummer waarop wij in noodgevallen in het park te bereiken zijn is 06-58023180.
- Alle leerlingen krijgen op deze dag het Mozaik poloshirt aan, deze kan gewoon over de eigen kleding. Zij krijgen de polo voor vertrek in de klas aan en de polo’s worden aan het eind van de dag weer ingenomen. LET OP!
Bij aankomst op school (16.30 uur) gaan alle leerlingen eerst met de leerkracht naar binnen om de dag af te
sluiten en komen daarna weer naar buiten.
- De kinderen moeten een eigen lunchpakketje, drinken en eventueel wat snoep meebrengen. Deze moeten
dan in een rugzakje (Aan de binnenkant of buitenkant duidelijk voorzien van naam) wat uw kind zelf moet dragen in het park. Overdrijft u dus a.u.b. niet met wat u meegeeft. Wegwerpmateriaal (plastic zakje voor brood en
pakjes drinken) is makkelijker.
- Kinderen die gewend zijn op school medicijnen in te nemen, moeten deze op deze dag ook meebrengen. Wij
zien erop toe dat de medicatie wordt ingenomen!
- Het meenemen van geld staan we op deze dag niet toe!

Vervolg Schoolreisje…..
- Alleen de leerlingen van Roze, Groen en Oranje mogen (eventueel) een mobiele telefoon meenemen om in
noodgevallen te kunnen bellen. De school is niet verantwoordelijk voor verlies of schade. De andere leerlingen
mogen geen mobieltje bij zich hebben.
- Fietssleutels blijven op school in de klas. Op het einde van de dag gaan de leerlingen terug naar de klas en kunnen ze de fietssleutel meenemen.
- Als uw kind een abonnement heeft op de Efteling, dan mag het dit meebrengen, dat scheelt weer in de kosten.
De begeleiding zal dit gedurende de dag in bewaring houden.
Tot slot het verzoek om, als u uw kind op komt halen, de straat bij de poort vrij te houden, om de bus de ruimte
te geven daar te kunnen parkeren en de kinderen veilig uit te laten stappen.
We hopen op een geweldige dag met prima weer, waar we nog lang met veel plezier aan terug kunnen denken.

Informatieavond over “Gamen”
Op 10 oktober zullen wij samen met basisschool De Coppele een informatieavond organiseren over gamen en
de gevolgen hiervan. De officiële uitnodiging voor deze avond volgt nog. Noteer alvast de datum in uw agenda.

Nieuwsflits
Na de Herfstvakantie ontvangt u wederom de Nieuwsflits. Tot dan allemaal…..

