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

AGENDA:
April/mei
13-04: Paasmiddag vanaf 14.00 uur
14-04: Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
17-04: Tweede Paasdag (alle kinderen vrij)
21-04: Koningsspelen (voor ouders vanaf 13.30 uur)
24-04 t/m 08-05: Meivakantie
09-05: Thematische ouderavond over prikkelverwerking (graag opgeven via de brief die reeds is meegegaan)
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Dit is de nieuwsbrief van april 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.
Paasmiddag 13-04
Op donderdagmiddag 13-04 zijn alle ouders/verzorgers om 14.00 uur (i.v.m. de rust van de kinderen liever
niet eerder) van harte welkom op school. U kunt rechtsreeks doorlopen naar de klas van uw kind. Thema
‘boerderij’ wordt vandaag afgesloten en tot aan de meivakantie wordt gespeeld en gewerkt over Pasen.
Koningsspelen 21-04
Op vrijdag 21 april organiseren wij voor alle kinderen een leuke dag. Op de ochtend zal het normale
programma worden gedraaid. ’s Middags organiseren wij vanaf 14.00 uur een sportieve sponsorloop. Wij
nodigen hierbij alle ouders/verzorgers vanaf 13.30 uur uit. U kunt zich dan verzamelen op ons grote
schoolplein. De kinderen zullen dan eerst gezamenlijk de “okido” dansen en zingen en daarna zal de
sponsorloop van start gaan. Alle kinderen lopen maximaal 6 rondjes, wij vragen u een klein bedrag hiervoor
te sponsoren. Let op: dit is geheel vrijwillig! De opbrengst van de sponsorloop zal gaan naar de aanschaf van
extra buitenspelmateriaal. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een strookje waarop u het bedrag voor de
sponsorloop kunt aangeven.
PEP (positief educatief programma)
Positieve oudercommunicatie
Zoals jullie weten zijn wij dit schooljaar gestart met de positieve psychologie. In onze dagelijkse
communicatie naar ouders/verzorgers willen wij de focus leggen op al die ontwikkelingen rondom uw kind
die goed en positief verlopen. In het Ontwikkelingsperspectief hebben wij voor u uitgeschreven wat de
individuele onderwijsbehoeften van uw kind zijn en waaraan wij iedere dag weer (met veel plezier) werken.
Drie keer per jaar bespreken wij het Ontwikkelingsperspectief van uw kind met u.
Betrokkenheid
De hele dag zijn we als leerkracht alert op de betrokkenheid van de kinderen bij het aangeboden onderwijs.
Wij ervaren dat bij een hoge betrokkenheid de kinderen sneller en beter leren op allerlei gebied, dus zowel
sociaal-emotioneel als didactisch. We zijn als team enorm enthousiast over de resultaten en het verhoogd
ons plezier in het lesgeven! Via Klasbord en Facebook nemen wij u hierin telkens mee.
Leefregels
Sinds de start van PEP werken wij volgens ‘leefregels’. Na de meivakantie introduceren wij onze tweede
leefregel. Wij merken dat onze eerste leefregel: “Plezier dat vind je hier”, al goed in onze’ bloedbaan’

aanwezig is en als uitgangspunt van onze school wordt nageleefd. Na de meivakantie starten we met de
leefregel rondom de talenten van ieder kind. Wij dagen u als ouder/verzorger uit om onze slogan van de
tweede leefregel verder aan te vullen. Via de groepsmail of Facebook kunt u onze slogan raden. Degene die
er het dichtst bijzit, krijgt een leuke presentje:
“Je eigen talent, ………………………………………….!
Wij kijken uit naar uw aanvullingen/reacties!
Ingezonden mail van Grietje Faber
Dag ouders van Het Mozaïek,
Mogelijk voelt u zich wel eens belast door de zorg rondom een kind of iemand in uw omgeving.
Ik wil u wijzen op de mogelijkheid van de cursus ‘De kunst van het zorgen en loslaten’
Ook dit jaar starten er weer in meerdere Twentse gemeenten nieuwe cursussen.
Mantelzorgers uit deelnemende gemeenten kunnen gratis meedoen.
Onderstaand ziet u de informatie uit de flyer.
De kunst van het Zorgen en Loslaten
Een traject van 9 dagdelen voor mantelzorgers die anders met de zorgsituatie willen leren omgaan.
In het voor- en najaar van 2017 starten er weer cursussen in meerdere Twentse gemeenten.
Start 21 april Oldenzaal
Start 10 mei Hengelo
Kijk voor cursusdata op de website
Mantelzorgers uit gemeente Almelo, Borne, Hengelo, Oldenzaal, Hof van Twente, Dinkelland, Haaksbergen en
Tubbergen kunnen gratis deelnemen aan
’De Kunst van het Zorgen en Loslaten’.
Informatie:
www.mantelzorgenloslaten.nl

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

judy.broekhuis@attendiz.nl

__________________________________________________________________________________
Opgavestrookje voor de sponsorloop tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april.

Naam:……………………………………………………………………….komen wel/niet naar de sponsorloop.
Klas:………………………………………………………………………
O 6 rondjes €2,50
O 6 rondjes voor eigen bedrag €…………………………
Wilt u dit strookje + uw sponsorgeld (vrijwillig) volgende week in een envelop weer meegeven naar
school, voorzien van de naam van uw kind?
Uiteraard houden we u via Klasbord en Facebook op de hoogte wat we voor het sponsorgeld hebben
gekocht om het speelplezier buiten te vergroten.
__________________________________________________________________________________

