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

AGENDA:
Juni/Juli
06-07: Schoonmaakdag
12-07: Kennismakingsochtend/doorschuifuur
Week 28: Oudergesprekken
14-07: Kindrapport mee naar huis
20-07: Eindfeest voor alle kinderen en ouders van 17.30 uur tot 18.30 uur
21-07: Start zomervakantie!
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Dit is de nieuwsbrief van juni 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.
Vijf-gelijke-schooldagen model
Wij hebben een enquête gehouden onder de ouders met de vraag of er belangstelling is voor het 5-gelijkeschooldagen model. Een overgrote meerderheid heeft hierop positief gereageerd waardoor wij hebben
besloten om vanaf schooljaar 2017-2018 te gaan starten met de invoering van dit model. Een paar ouders
hebben aangegeven dat zij in de problemen gaan komen met de invoering van dit model omdat zij ook
kinderen hebben op een andere school met dezelfde schooltijden. Met deze ouders gaan wij in gesprek en
samen komen we hier uit. Wij blijven t.a.t. maatwerk bieden. Wilt u over de invoering van dit model graag
een gesprek met mij dan kan dat altijd!
Met de invoering van het 5-gelijke-schooldagen model gaan de kinderen vanaf volgend schooljaar alle dagen
naar school van 08.30 uur tot 14.00 uur. De 4 jarigen gaan op woensdag tot 12.00 uur naar school.
Vervolgens heeft uw kind zeven vrije dagen waarop wij bezig gaan met de onderwijsinhoud. Twee
studiedagen worden op een maandag gepland en de overige vijf studiedagen op een woensdag. Op dit
moment ben ik druk bezig met het samenstellen van de schoolgids voor volgend schooljaar waarin alle
informatie terug te vinden zal zijn. Wij informeren alle gemeenten over deze wijziging in schooltijden.
PEP (positief educatief programma)
Talentenmiddag
“Iedereen heeft talent, laat zien wie JIJ bent.
De komende twee vrijdagen gaan we op de middag aan de slag met ieders talent. Er worden voor de
kinderen verschillende workshops georganiseerd waaruit ze mogen kiezen, bijvoorbeeld:
• Koken
• Timmeren
• Dansen
• Knutselen
• Etc.
We hebben er veel zin in en vanmiddag zult u de foto’s vast terugzien op Klasbord en Facebook.

Groepsindeling en personele bezetting 2017-2018
Zoals jullie allemaal weten is er binnen Attendiz een grote reorganisatie gaande. Bij ons op de locatie hebben
drie collega’s aangegeven gebruik te willen maken van het Sociaal Plan, Haidy, Angelique en Leonie. Haidy
gaat zich vanaf volgend schooljaar oriënteren om haar expertise elders in te zetten, Angelique en Leonie gaan
verder met de uitbreiding van hun eigen praktijk. Wij zullen onze collega’s straks enorm gaan missen, maar
wensen hen tegelijkertijd heel veel succes met hun nieuwe uitdagingen. Op dit moment zijn we druk bezig
om onze formatie rond te krijgen voor volgend schooljaar. Juf Marlou mag volgend schooljaar bij ons blijven
en Miranda Barneveld, nu werkzaam als leerkracht op de Zevensprong in Hengelo, heeft aangegeven ons
team te willen komen versterken. Met beide leerkrachten zijn we heel blij.
De invulling van een parttime baan onderwijsassistent kan ik u op dit moment nog niet meedelen. Ik hoop dat
ik u volgende week de definitieve groepsindeling én de daarbij behorende bezetting kan mailen.
ICT-onderwijs
Op onze school willen we het ICT-onderwijs graag nog meer op de kaart gaan zetten. Volgend schooljaar gaat
juf Marjolein één keer per maand een hele woensdag gericht aan de slag met het ICT-onderwijs. Alle kinderen
kunnen hiervan gebruik maken. U moet hierbij denken aan het leren hanteren van de muis, een computer, Ipad, etc. maar ook het doelgericht spelen van verschillende spelletjes via de I-pad of digibord. Juf Marjolein
maakt hiervoor een plan en we hebben er nu al veel zin in.
Kind rapport
Volgende week gaan de kinderen beginnen in hun knappe kind-rapport. In dit rapport zullen zij al hun
talenten laten zien en zal de juf schrijven over hun talent. Op vrijdag 14 juli mag uw kind zijn of haar rapport
meenemen naar huis.

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

judy.broekhuis@attendiz.nl

