SBO Mozaik Nieuwsflits
In deze Nieuwsflits

Van de directie

• Van de directie

Beste ouders,

• Agenda

Vandaag is de laatste lesdag van het kalenderjaar 2021. Volgende week hebben de kinderen al vakantie. We hebben op SBO Mozaik de afgelopen periode, ondanks corona,
fijn door kunnen werken met de kinderen. De laatste paar weken waren wat hectischer,
maar daar zijn we goed doorheen gekomen. Namens de collega’s van Mozaik wil ik alle
ouders bedanken voor de hulp, het meedenken en het volgen van de voorschriften de
afgelopen periode. Voor nu alvast hele fijne kerstdagen gewenst en een gezond 2022!

• Verjaardagen
• Zwangerschapsverlof
• Vakantieschool
• Tips van de bibliotheek
• Puberbrein

Joost

Agenda
20-12-2021 t/m 24-12-2021

Schoolsluiting

25-12-2021 t/m 09-01-2022

Kerstvakantie

24-01-2022

Start toetsweek

09-02-2022

Studiedag, leerlingen vrij

Verjaardagen in december
Sieb 7 jaar
Nora 10 jaar

Groep Blauw
Groep Geel

Fien 12 jaar
Vince 8 jaar

Groep Paars
Groep Blauw

Tiff 11 jaar

Groep Roze

Maks 13 jaar

Groep Oranje

Fenne 10 jaar

Groep Geel

Tygo 11 jaar

Groep Groen

Sam 8 jaar

Groep Rood

Fedde 11 jaar

Groep Roze

Daymian 9 jaar

Groep Blauw

Kyona 10 jaar

Groep Goud

Tim 12 jaar

Groep Groen

Dielan 13 jaar

Groep Oranje

Zwangerschapsverlof
Juf Imke mag vanaf 31-1-2022 met zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele
fijne tijd! De vervanging in groep Paars zal gedaan worden door leerkrachten van
Mozaik; op maandag en dinsdag juf Nienke, op woensdag, donderdag en vrijdag juf
Meike. Omdat juf Meike van groep Rood naar groep Paars gaat, zal juf Kristel de
taken in groep Rood overnemen tot het einde van het schooljaar. Het kan dus zijn
dat ook andere kinderen hiermee te maken krijgen in de groep overstijgende lessen.

Vakantietips van de bibliotheek
In de bijlage een aantal boekentips en een rebus van de bibliotheek!

Vakantieschool
In de bijlage vindt u een flyer voor de vakantieschool op 28 en 29 december. Op de flyer
staat alle informatie die u nodig heeft voor de aanmelding en een inschrijfformulier.

Puberbrein
Op 26 januari 2022 is er een voorlichting voor ouders (online) over pubers en alle verleidingen die op de loer liggen. Meer info vindt u in de bijlage.

