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Beste ouders / verzorgers en kinderen

Op dinsdag 8 september hebben we een heerlijk schoolreisje naar de Efteling gehad.
De dag is goed verlopen en bij terugkomst zagen we allemaal stralende gezichten.
Op maandag 5 oktober hebben de kinderen een dagje vrij. De leerkrachten hebben
dan een studiedag en dan is het ook de dag van de leraar.
Vrijdag 16 oktober houden we het jaarfeest en vieren we dat het gebouw weer een
jaartje ouder is geworden. Daarna kan voor de kinderen een heerlijke herfstvakantie
starten en zien we ze graag weer op maandag 26 oktober.

Agenda
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 september en de aangepaste
richtlijnen van het RIVM zijn er enkele aanpassingen. Leerlingen mogen met milde
verkoudheidsklachten naar school. Dit betekent dat bij een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn of bij bekende hooikoortsklachten uw kind naar school mag.
Als uw kind veelvuldig hoest, verhoging of koorts heeft, moet uw kind thuisblijven.
Ook blijft uw kind thuis als hij of zij nauw contact heeft met een persoon die besmet
is. Als uw kind “gewoon” ziek is, blijft het natuurlijk ook thuis.
Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, ook niet van een volwassenen,
tenzij de volwassene dit aangeeft. Verder blijven de overige richtlijnen van kracht,
zoals vaak je handen wassen. Tot nu toe is het personeel gevrijwaard gebleven van
besmetting. Daardoor is er nog geen groep naar huis hoeven te worden gestuurd. We
hopen dat dit zo blijft.

Studiedag 9 september 2020
In deze studiedag zijn de rapporten en de gesprekken aan bod gekomen. De eerste
periode zal u geen rapport ontvangen, maar houden de leerkrachten met u een welbevindingsgesprek. De gebruikelijke huisbezoeken zullen dit schooljaar ook niet doorgaan i.v.m. Corona. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer bij iedereen op
huisbezoek.
De schooltijden van Mozaik zijn besproken en we gaan kijken of het mogelijk is om
wat korter naar school te gaan. Hierover zijn nog geen besluiten genomen, maar hebben we een eerste verkenning gehad binnen het team.

Agenda
30 september
5 oktober
16 oktober

Opening kinderboekenweek
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Jaarfeest, start herfstvakantie 15.15 uur

Verjaardagen
5 oktober

Siem

Groep

Blauw

6 oktober

Noud

Groep

Rood

11 oktober

Kiki

Groep

Blauw

12 oktober

Menno

Groep

Paars

18 oktober

Lot

Groep

Roze

19 oktober

Juf Corrine

Groep

Groen

20 oktober

Dirk

Groep

Rood

20 oktober

Teun

Groep

Geel

21 oktober

Jitske

Groep

Oranje

22 oktober
22 oktober

Huub
Dylan

Groep
Groep

Oranje
Groen

24 oktober

Juf Ilse

24 oktober

Meneer Mitchell

Groep

Oranje

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage €25 per leerling. Hiervan gaan we
met de kinderen leuke dingen doen, zoals het schoolreisje, sinterklaas, kerst enz.
Veel ouders hebben dit bedrag al aan de ouderraad overgemaakt. Onze dank hiervoor.
Mocht je het vergeten zijn dan is dat helemaal geen probleem. Hieronder komen de
gegevens en deze week zal er nogmaals een tikkie verstuurd worden.
-Rekeningnummer: NL54 RABO 0138980489
-T.N.V SBO Mozaik ouderraad
Vergeet niet de naam van uw zoon en/of dochter te vermelden.
Bij voorbaat dank!

Sparen voor de schoolbieb
Boekenactie
Volgende week start de Kinderboekenweek. U kunt helpen om weer meer boeken in
onze schoolbibliotheek te krijgen. Als u boeken koopt in de periode van de Kinderboekenweek bij Boekhandel Oisterwijk of bij Bruna, wilt u dan het kassabonnetje aan de
leerkracht geven. Met deze bonnen, kunnen we gratis boeken bij deze boekenwinkels
voor onze bibliotheek krijgen.
Alvast enorm bedankt!

Vakantieschool
In de bijlage vindt u het inschrijfformulier voor de vakantieschool in de herfstvakantie.
Hieronder vindt u de informatie.

Maak je eigen computerspel
Doe mee met de Coderdojo
In de Bibliotheek kun je allerlei leuke dingen leren en beleven. Zo is er een GRATIS
Coderdojo werkplaats waarin je leert programmeren.
Hoe gaaf is dat als je je eigen computerspel kunt maken? Het kan bij de Coderdojo in de
Bibliotheek Oisterwijk. Onder begeleiding van mentoren leer je op een eenvoudige manier
hoe je zelf een computerspel of animatie maakt en nog veel meer. Met Scratch ga je met
je eigen project aan de slag. Je werkt aan je vaardigheden en deelt je ervaringen en tips
met anderen. Zo bouw je kennis op en word je samen handiger in programmeren met
Scratch. Voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Meld je snel aan!
3 okt en 7 nov 13.00-14.30
Aanmelden: oisterwijk@bibliotheekmb.nl
Meer informatie: www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk

Bouw je escape room
1 oktober 16.00-17.00u
Hoe bouw je een escape room?
Ben jij wel eens in een escape room geweest? Dit is een kamer waaruit je probeert te ontsnappen door puzzels op
te lossen en opdrachten te maken. Peter de Jong van Oisterwijk Adventures leert je wat er allemaal bij komt kijken
om een escape room te bouwen. En je mag zelf een opdracht voor een escape room gaan bedenken!
Meld je snel aan want VOL=VOL
Kindercolleges in de Bibliotheek Bij de kindercolleges nodigt de bibliotheek sprekers uit om aan kinderen tussen de 5-10 jaar een mini
college te geven over een interessant onderwerp wat te maken
heeft met hun expertise of vakgebied. Kinderen kunnen hierover
vragen stellen en het college eindigt met een doe activiteit. Kom jij
ook?
Meld je GRATIS aan: oisterwijk@bibliotheekmb.nl
Meer info: www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk

Wist je dat ...
Groep Blauw
- Wij ook nieuwe leerlingen hebben. Aan het begin van het schooljaar zijn Keyan, Brent, Willem, Luuk, Phyllon en Siem gestart. Deze week is Fares gestart. Allemaal van harte welkom!...
- Wij genoten hebben van een superleuk schoolreisje…

Groep Rood
- We een nieuw klasgenootje hebben. Welkom lieve Fenne!...
- We bezig zijn met het thema voeding …
- Dirk onze verkoopkampioen is! Hij heeft 31 lootjes verkocht met de Jantje Beton actie…
- Juffrouw Maud super leuke muzieklessen geeft! …
- We juffrouw Maud heel lief vinden en dat we blij zijn dat ze er soms ook de hele week is…
- Ons doel was om minimaal 150 lootjes te verkopen en dit is ook gelukt! ...
- Wij genoten hebben van een heel leuk schoolreisje naar de Efteling …

Groep Geel
- Wij heel veel lootjes hebben verkocht voor Jantje Beton …
- Tiff een hele emmer met krabben heeft gevangen! …
- Wij dit schooljaar al naar de molen en de Efteling zijn geweest …
- Wij een nieuwe leerling in de klas hebben. Haar naam is Lette…

Groep Groen
- We hebben het erg naar ons zin in groep groen …
- We hebben een kei leuk schoolreisje gehad …
- Tim en Chloé zijn in augustus gestart bij ons in de klas en Jayden is maandag begonnen.
Welkom allemaal! …
- We hebben al veel kinderpostzegels verkocht!

Groep Roze
- We een nieuwe leerling hebben. Welkom Maks! …
- We nu 2 “Maksen” in de klas hebben…
- We al verschillende uitjes hebben gehad. De protestantse kerk, Jump XL, de bieb …

Groep Paars
- Groep paars heel graag goudvissen wil in de klas en ze blijven zeuren …
- We ons huiswerk via teams maken…
- Juf Kristel een leuke creatieve les heeft gegeven over vissen …
- Ons uitje naar de Joodse begraafplaats heel interessant was …

Groep Oranje
- Wij iedere week weer lekker aan het koken zijn samen met groep paars...

