SBO Mozaik Nieuwsflits
In deze Nieuwsflits

Van de directie

 Van de directie

Beste ouders/ verzorgers,

 Agenda

We hebben alweer van een weekje “fysiek” onderwijs mogen genieten. Jammer dat
koning winter bedacht om een dik pak sneeuw over Nederland te leggen toen de scholen weer open gingen. We hebben er aan de andere kant ook ontzettend veel plezier
aan beleefd. Ondanks dit winterse weer hebben we toch bijna iedereen mogen ontvangen deze week. Vanaf vandaag hebben we weer een week vakantie waarin we even
niets moeten. Na de vakantie hopen we de draad weer zo normaal mogelijk op te pakken. Dit gezegd hebbende wil ik u bedanken voor het naleven van alle corona maatregelen op school. Ook na de vakantie gelden deze regels nog!

 Verjaardagen
 Rapport
 Opbrengst loterij
 Nieuwe leerlingen
 Speurtocht
 Wist je dat...

In deze nieuwsbrief verder aandacht voor de jarigen, de nieuwe leerlingen, de toetsen,
het rapport, de loterij opbrengst en niet te vergeten de ‘wist-je-datjes’.
Fijne vakantie!

Agenda
Rapport mee naar huis:

26 maart

Rapportgesprekken:

30 maart en 1 april

Verjaardagen in februari
Amber 12 jaar

Groep Oranje

Juf Jetske
Pim 10 jaar

Groep Rood

Ryder 12 jaar

Groep Oranje

Sanne 13 jaar

Groep Paars

Juf Petra

Toetsen en Rapport
In verband met de lockdown hebben besloten om het afnemen van de toetsen en het meegeven van het rapport enkele weken te verschuiven. Hierdoor zijn de rapportgesprekken ook op een later moment. Zie de agenda in
deze nieuwsbrief. De toetsen zullen eind februari worden afgenomen.

Opbrengst de Kleine Jantje Beton Loterij
De ouderraad heeft deze loterij georganiseerd. Op 3 december 2020 was de
trekking. Prijswinnaars ontvangen automatisch hun prijs via de post. De totale
opbrengst is €831,00!! De ouderraad zal dit bedrag besteden aan activiteiten
voor Mozaik. Bedankt voor de inzet!

Nieuwe leerlingen
In de vorige nieuwsbrief zijn niet alle nieuwe leerlingen vermeld. Na de kerstvakantie zijn de volgende kinderen op Mozaik gestart. We wensen ze heel veel
plezier op onze school: Dielan, Dyairo, Joey, Linne, Lizz, Mick, Stijn en Xavier!

Speurtocht
Natuurlijk Gezond heeft in samenwerking met de (sport)verenigingen een
speurtocht op touw gezet. Deze speurtocht heeft hetzelfde karakter als de
‘berenjacht’, maar dan met een sportief karakter. Meer informatie hierover is te
vinden op de website https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/activiteiten/
sporti-ommetje/

Wist je dat...
Groep Geel
blij is weer op school te zijn
de juffen supertrots zijn op de harde thuiswerkers
maar de juffen blij zijn iedereen in het echt te zien
Juf Meike een baby in de buik heeft…..

Groep Groen
we blij zijn dat we weer op school zijn
we twee nieuwe kinderen in de klas hebben, Dielan en Dyairo
Juf Kristel voortaan op maandag in de klas is
we zin hebben in de lente

Groep Roze
we een sneeuwballen gevecht hebben gehouden?
we weer moesten wennen om op school te zijn, maar dat we wel super hard gewerkt hebben.

Groep Paars en Groep Oranje
Tom en Daan voor “straf” Meneer Mitchell en Juf Imke moesten trekken op de slee .
wij veel sneeuwpret hebben en de “oorlog” tussen groep Paars en groep Oranje officieel begonnen is.
de “oorlog” begonnen is met een sneeuwgevecht wat vervolgens een deo/parfum gevecht werd, dat eindigde met scheerschuim
het verder in de groep prima gaat…….
we een sneeuwpoppenrace hebben gedaan bij de gymles
Wesley vandaag zijn laatste dag heeft gehad in Groep Oranje

Wist je dat...
Groep Goud
wij het allemaal weer super fijn vinden om weer op school te zijn.
wij een sneeuwballengevecht hebben gehouden…..
Fedde zelf een verhaal over de Efteling heeft geschreven en deze heeft voorgelezen in de klas.

Groep Blauw
we een leuke, eerste week in ons nieuwe klaslokaal hebben gehad.
veel kinderen sneeuwpret hebben beleefd
Fares goed is in weddenschappen maken tijdens de rekenles
er daardoor met blote voeten door de sneeuw is gelopen

Groep Rood
Pim vandaag de laatste dag op school heeft gehad
we hem heel veel succes wensen op zijn nieuwe school!
we maandag een sneeuwballengevecht hebben gehouden

Juf Ingrid is uitgegleden op de speelplaats
maar zich gelukkig niet heeft bezeerd

