Oudernieuwsbrief februari 2017
SO Het Mozaïek Onderbouw
Speenkruidpad 2, 7601 CT Almelo
School van :

AGENDA:
Maart:
14-03: Koffieochtend van 08.45 uur tot 10.00 uur o.l.v. Grietje Faber
13-04: Paasactiviteit
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Dit is de nieuwsbrief van maart 2017. De nieuwsbrief staat ook op onze website. Tips en ideeën voor deze
nieuwsbrief zijn van harte welkom op het volgende mailadres, judy.broekhuis@attendiz.nl
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u van de leerkracht bijna dagelijks informatie uit de groep via Klasbord.
Indien u zich hiervoor nog niet hebt aangemeld, kunt u hierover contact opnemen met de leerkracht. Ook op
Facebook (SO Het Mozaiek onderbouw) plaatsen wij regelmatig leuke berichten over het reilen en zeilen bij
ons op school.
Inloop
Omdat wij de inloop ’s morgens voor de kinderen zo rustig en gestructureerd mogelijk willen laten verlopen,
hebben we de afspraak dat tot aan de herfstvakantie ouders met hun kind mee mogen in de klas en daarna
wordt afscheid genomen op de gang. Op de gang zit tot 08.30 uur altijd een leerkracht of onderwijsassistent
om u en uw kind op te vangen en eventuele vragen te beantwoorden. Wij snappen heel goed dat u graag
even mee wilt naar binnen, maar toch willen we u vragen om afscheid te nemen op de gang omdat we in de
klas graag de handen vrij willen hebben om alle kinderen te kunnen begroeten en op te vangen. Om uiterlijk
half negen starten we met ons dagprogramma. Om 14.50 uur bent u van harte welkom om samen met uw
kind in de klas te komen. We hopen dat u ons standpunt hierin kunt begrijpen.
Kindwoensdagen
Hieronder nog even alle woensdagen op een rij waarop de kinderen wel naar school moeten (tenzij daarover
andere afspraken zijn gemaakt):
22-03, 05-04, 10-05, 07-06 en 19-07.
Koffieochtend 14 maart
Op dinsdagochtend 14 maart organiseert Grietje Faber weer een informele koffieochtend. Hiervoor zijn alle
ouders en verzorgers van harte uitgenodigd.
Schoolfotograaf
Voor alle kinderen die nog niet op de schoolfoto zijn geweest komt de fotograaf maandag as terug. Wij
zorgen ervoor dat uw kind alsnog op de foto komt.
Thema kunst
Vandaag hebben we thema ‘kunst’ afgesloten met een schitterende voorstelling. Iedere groep had een leuk
dansje, liedje of toneelstuk ingestudeerd. Wij zijn trots op alle kinderen die vanmorgen voor het eerst op
school hebben opgetreden voor een echt publiek. Alle kinderen hebben dan ook een complimentenkaartje
gekregen. Berry heeft vanmorgen de optredens gefilmd en maakt er een leuke video van. We zullen zeker
een moment zoeken om deze video met jullie te delen. Berry, alvast ontzettend bedankt dat je dat voor ons
wilde doen! Volgende week starten we met het thema; ’boerderij’.
13-04 Paasactiviteit
Op donderdagmiddag 13-04 organiseren wij vanaf ongeveer 14.00 uur voor de kinderen en ouders een leuke
paasactiviteit. We nodigen hierbij alle ouder(s)/verzorger(s) van harte uit. U krijgt hierover z.s.m. bericht.

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

judy.broekhuis@attendiz.nl

