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Agenda

 

Woensdag 9 februari Studiedag, leerlingen vrij 

Donderdag 24 februari  Rapport mee naar huis 

Vrijdag 25 februari Carnaval, leerlingen vrij vanaf 12.00u 

8 en 10 maart Rapportgesprekken 

30 maart Schoolfotograaf 

Verjaardagen januari en februari

 

 

Jay 10 jaar Groep Rood Linne 12 jaar Groep Groen 

Luuk 8 jaar Groep Blauw Juf Petra ? Jaar Groep Blauw 

Femke 11 jaar Groep geel Lizz 8 jaar Groep Blauw 

Rens 12 jaar Groep Roze Remas 9 jaar Groep Blauw 

Lex 8 jaar Groep Blauw Finn 10 jaar Groep Geel 

Maks 13 jaar Groep Oranje Luca 12 jaar Groep Oranje 

Jet 10 jaar Groep Goud   

Gijs 9 jaar Groep Rood   

Van de directie 
Beste ouder(s), 

We zijn alweer 4 weken aan het werk sinds de vakantie. Gelukkig hebben we ondanks 

de coronaperikelen alles vrij goed kunnen laten doorgaan. Met dank aan alle leerkrach-

ten, kinderen en ouders.  

Carnaval staat voor de deur en het is nog even afwachten hoe de maatregelen eruit 

gaan zien. Op Mozaik zijn we volop bezig met de voorbereiding  om, binnen de maatre-

gelen, een leuk carnavalsfeest te vieren.  

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over enkele webinars voor ouders, een stukje 

over de corona maatregelen en de studiedag van 9 februari. 



Coronamaatregelen 
De afgelopen periode hebben we met veel inzet van het team het meeste op school door kunnen laten gaan. We hebben maar 

weinig klassen naar huis hoeven sturen. Gelukkig zijn de regels nu weer wat versoepeld en zijn er op dit moment weinig kin-

deren in quarantaine. Nog even een paar maatregelen op een rijtje: 

- kinderen die klachten hebben blijven thuis en doen een test (zelftest of GGD)  

- bij een negatieve (zelf)test mag je naar school 

- bij een positieve (zelf)test blijf je thuis en ga je in isolatie. Je maakt een afspraak bij de GGD. Zo houden zij ook zicht op de 

verspreiding van het virus. Na 7 dagen en 24 uur klachtenvrij mag je weer naar school 

- kinderen die in nauw contact zijn geweest met een persoon met corona hoeven niet thuis te blijven als ze geen klachten heb-

ben 

- wanneer je besmet bent geweest moet je bij nieuwe klachten weer een test doen. Test je positief dan kan het een nieuwe 

besmetting zijn. De GGD bepaalt dan of je in quarantaine moet of niet. 

- we blijven voorzichtig, dus voorlopig kunnen we geen ouders in de school toelaten 

- in maart zijn de rapportgesprekken, tegen die tijd zullen we bepalen of dit fysiek mogelijk is op school 

Mediaopvoeding van de GGD 
 Kinderen zitten uren per dag op hun mobiel, tablet of laptop. Opvoeden met 

media is niet altijd even makkelijk! Vaak worstelen ouders met allerlei vragen. 

Hoe maak ik goede afspraken over schermtijd? Hoe zorg ik dat ze niet online 

gaan pesten? En misschien wel de moeilijkste: wanneer geef ik mijn kind een 

smartphone en onder welke voorwaarden?  

Zie deze link: https://www.ggdhvb.nl/cursus/mediaopvoeding-alles-wat-je-als-

ouder-wilt-weten/ . De bijeenkomst is op 21 februari. 

Studiedag 9 februari 
Op 9 februari is het studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij. 
Het team gaat deze dag een begin maken met het opnieuw vaststellen 
van de visie van de school: wat voor school is SBO Mozaik? Waar 
staan we voor, wat doen we goed, waar willen we naartoe? De ko-
mende maanden willen we u als ouder ook betrekken bij dit proces, 
net als de leerlingen. Als team worden we tijdens dit proces begeleid 
door B&T organisatieadvies 

https://www.ggdhvb.nl/cursus/mediaopvoeding-alles-wat-je-als-ouder-wilt-weten/
https://www.ggdhvb.nl/cursus/mediaopvoeding-alles-wat-je-als-ouder-wilt-weten/


Wist je dat... 
- juf Sandra ons team komt versterken op donderdag 

- juf Liza ons team komt versterken op maandag en woensdag 

- zij de extra ondersteuning overnemen van juf Kristel die nu drie dagen in de week in groep Rood staat 

- zij ook groepen kunnen overnemen als er leerkrachten ziek zijn 

- wij hier heel blij mee zijn 

- de kinderen de afgelopen weken weer erg hard aan de toetsen hebben gewerkt!! 

- de volgende website kan helpen om te bepalen of je in quarantaine moet: Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl  

- we een hele gezellige nieuwjaarslunch hebben gehad in alle klassen? 

- Levi is gestart in groep Rood 

- Sil is gestart in groep Blauw 

- Abdoe is gestart groep Blauw 

- Aniek is begonnen in groep Roze 

- we hen een hele fijne tijd wensen op SBO Mozaik! 

 

Webinar seksuele en relationele ontwikkeling 
Mama, papa: waar komen baby’s vandaan? – 17 maart 20:00-20:45 uur 
Op 17 maart om 20:00 uur, organiseert de GGD samen met Rutgers (kenniscentrum seksualiteit en seksuele gezondheid) een 
webinar over seksuele en relationele ontwikkeling bij kinderen tot 12 jaar. Bij seksuele ontwikkeling gaat het over meer dan 
seksualiteit. Het gaat ook over liefde en vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje bent, aangeven wat je wel en 
niet wilt en lekker in je vel zitten. 
Verschillende aspecten worden besproken en je krijgt informatie en handvatten om je kind hierin te begeleiden. Inschrijven 
voor dit webinar kan door te mailen naar: webinars@ggdhvb.nl, je krijgt dan een inschrijflink om deel te kunnen nemen aan 
het webinar. 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

