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

AGENDA:
Mei/Juni
18-05: Dansvoorstelling o.l.v. Tessa Kortenbach
23-05: Schoolreisje
25 & 26 -05: Hemelvaartsweekend
30 mei of 01 juni: Meespeeluurtje in de klas
05-06: Tweede Pinksterdag (alle kinderen vrij)
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Dit is de nieuwsbrief van mei 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.
Dansvoorstelling o.l.v. Tessa Kortenbach
In de extra oudernieuwsbrief van april heb ik al kort iets geschreven over ons dansproject. Volgende week
donderdag (18 mei) komt Tessa Kortenbach bij ons op school om in iedere groep een speciale dans aan te
leren passend bij ons Landenproject. Aan het eind van de dag laten we de diverse dansjes in de speelzaal aan
elkaar zien. In eerste instantie wilden we graag alle ouders/verzorgers hierbij uitnodigen, maar gelet op de
krappe ruimte waarin we de voorstelling willen organiseren en de groei van het aantal kinderen op school
komen we hierop terug. Het zal voor de kinderen te druk en onrustig worden. Om jullie toch te kunnen laten
genieten van de danskwaliteiten van uw kind, nemen we alle dansjes op en zoeken we naar een geschikt
moment om u deze video te laten zien. Wij hopen op uw begrip.
Schoolreisje 23 mei
Op 23 mei gaan we de hele dag op schoolreisje. U krijgt hierover volgende week een brief.
Indien u het schoolreisje nog niet heeft betaald dan mag u €15 contact meegeven in envelop of overmaken
op: rek.nr.NL57RABO0151880174 t.n.v. St. Attendiz te Almelo.
Meespeeluurtje
Op 30 mei of 01 juni kunt u weer een uurtje met uw kind meespelen in de klas. U kunt via de leerkracht van
uw kind aangeven welke dag u het liefst wilt komen meespelen. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind
in de klas gaat spelen of een leuke activiteit gaat doen. De meespeeluurtjes beginnen om 13.45 uur en na
afloop mag u uw kind zelf meenemen naar huis. Vergeet u niet om de chauffeur hiervan op de hoogte te
stellen?
PEP (positief educatief programma)
Tweede leefregel
Na de meivakantie zijn we gestart met onze tweede leefregel: “Iedereen heeft talent, laat zien wie JIJ bent.
De komende tijd gaan we zowel onze kinderen als de collega’s actief aanspreken op ieders talenten. Waar
ben jij goed nu goed? Want zoals onze leefregel al zo mooi laat zien: “Iedereen heeft talent!” Door in te
steken op talenten, de interesses, willen we een hogere mate van betrokkenheid en welbevinden creëren bij
zowel de kinderen als de collega’s. De resultaten kunt u volgen via Klasbord, Facebook en door onze hele
school!

Vijf-gelijke-schooldagen model
Volgend schooljaar willen we als team graag overgaan naar een vijf-gelijke-dagen model. Dat houdt in dat
kinderen de hele week naar school gaan van 08.30 uur tot 14.00 uur. Voor de 4-jarigen kan er, net zoals nu,
altijd maatwerk worden geboden door bijvoorbeeld de woensdagen toch ‘vrij’ te houden. Wij zien voor de
kinderen en voor de school de volgende voordelen:
 De weken zijn meer voorspelbaar; je gaat iedere dag tot 14.00 uur naar school
 De dagen zijn korter zodat de belastbaarheid voor de kinderen per dag minder zal zijn
 Er is iedere dag meer speelgelegenheid thuis/in de buurt
 Naast dit model blijven er ongeveer 7 studiedagen over die de school kan inzetten voor het
verbeteren van de onderwijskwaliteit
Het voorstel voor een vijf-gelijke-dagen model ligt op dit moment bij onze leden van de MR, maar we willen
ook graag uw mening horen. U ontvangt hierover morgen een enquête die u, anoniem, op school in de
daarvoor bestemde doos kunt inleveren. De enquête mag u ook weer meegeven aan uw kind. Uiteraard
zullen we u z.s.m. op de hoogte brengen van de uitslag.

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

judy.broekhuis@attendiz.nl

