
Nieuwsbrief PC Basisschool “Het Mozaïek”  

Beste ouders 
Voor u ligt de laatste schoolbrief van dit 

schooljaar. Er is een hoop gebeurd in dit 

schooljaar en ook voor het komende 

schooljaar zijn de voorbereidingen al-

weer volop begon-

nen.  

Voordat we op va-

kantie gaan, wil ik 

iedereen bedanken 

voor zijn/haar inzet 

en betrokkenheid. 

Het wordt door ons zeer gewaardeerd.   

Alle kinderen van groep 8 en hun ouders 

wens ik veel succes met de volgende 

stap in de schoolloopbaan. Ik hoop dat 

jullie terug kunnen kijken op een fijne 

tijd bij het Mozaïek. 

SRK                                                               

Nog een paar dagen en dan is het zo-

mervakantie! Dit betekent voor ons zes 

weken lang een vakantieprogramma 

boordevol activiteiten en leuke uitstap-

jes. Misschien heeft u het programma al 

gezien of erover gehoord? Het thema is 

‘van Cactus tot Cobra’. Wij hebben er al 

veel zin in! De vakantieopvang is zoals 

altijd op onze locatie Saffier op de Van 

Alkemadestraat. 

Het schooljaar hebben we voor de TSO 

evenals vorig jaar afgesloten met een 

‘meet en greet’ op beide locaties. Tij-

dens de ‘meet en greet’ kunt u met uw 

vraag of opmerking over de TSO terecht 

bij onze TSO medewerkers. De vraag of 

opmerking kan over het afgelopen TSO 

jaar gaan maar ook over het komende 

jaar. De ‘meet en greet’ vond in de mid-

dag aansluitend aan de schooltijd plaats. 

Aan het begin van volgens schooljaar zal 

er weer een meer formele bijeenkomst 

georganiseerd worden voor alle ouders 

die gebruik (willen) maken van de TSO.  
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In dit nummer 
o.a.: 

 SRK  

 Gymrooster 

 Startgesprekken 

 Jaarkalender 

 Vakantieoverzicht 

 IJjes 

 Hulpouders 

Kalender 

 13 juli: alle kin-

deren om 12.00 uur 

vrij. De zomervakan-

tie begint! 

 27 aug: eerste 

schooldag 

 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u 

graag hoe de TSO verloopt van het mo-

ment dat de school uitgaat tot het mo-

ment dat de school weer begint, hoe 

eventuele bijzonderheden teruggekop-

peld worden naar u als ouder en naar 

school en stellen wij de TSO medewer-

kers aan u voor. Een uitnodiging hier-

voor kunt u na de zomervakantie tege-

moet zien. 

Dit schooljaar zijn de SRK en Het Moza-

ïek Van Alkemadestraat gestart met 

naschoolse activiteiten. Naschoolse ac-

tiviteiten zijn activiteiten na schooltijd, 

waaraan zowel kinderen van school als 

van de BSO kunnen deelnemen. De 

activiteiten, waaronder schaakles en 

boogschieten, zijn met veel enthousias-

me ontvangen. In het nieuwe school-

jaar gaan de naschoolse activiteiten dan 

ook zeker een vervolg krijgen. 

Wanneer u dit schooljaar al gebruik 

maakte van de TSO en dit ook volgend 

schooljaar weer wilt, hoeft u dat niet 

opnieuw aan te vragen. Het abonne-

ment loopt in principe door tot uw kind

(eren) de leeftijd van 12 bereikt heeft. 

Wanneer uw kind(eren) volgend 

schooljaar naar groep 5 gaat en ook 

op vrijdag gebruik wil maken van 

de TSO dient dit wel aangevraagd 

te worden. Dit kan door een mail te 

sturen naar onze afdeling plaatsingen 

plaatsingen@kinderopvang-plein.nl Zij 

voeren dan de wijziging door en passen 

uw abonnement aan. 

Tot slot wens ik u, mede namens het 

team, hierbij een fijne zomervakantie 

en hoop u allen in het nieuwe school-

jaar weer te begroeten. 

Met vriendelijke groet,                                   

Stichting Rijswijkse Kinderopvang 

Annette van Welie 

 



Jaarkalender 
De jaarkalender zetten wij na de zomer-

vakantie voor u open in het ouderpor-

taal. In de schoolbrieven houden we u 

natuurlijk ook op de hoogte van alle 

activiteiten.  

Wel hebben wij alvast alle vakanties, 

studiedagen en vrije (mid)dagen voor u 

op een rijtje gezet. 

Vakanties 2018-2019                                                                                                

Herfstvakantie: 22 okt t/m 26 okt  

Kerstvakantie: 24 dec t/m 4 jan          

Voorjaarsvakantie: 25 feb t/m 1 mrt 

Goede Vrijdag: 19 apr                            

Tweede Paasdag: 22 apr                               

Meivakantie: 22 apr t/m 3 mei            

Hemelvaart: 30 en 31 mei              

Tweede Pinksterdag: 10 juni                        

Zomervakantie: 22 juli t/m 30 aug 

Drie vrijdagmiddagen zijn de kinderen 

van groep 5 t/m 8 ook vrij: 21 decem-

ber, 17 mei (sportdag), 19 juli.  

Onze studiedagen zijn: vrijdag 5 okto-

ber, maandag 5 november en maandag 

3 juni. Alle kinderen zijn dan de gehele 

dag vrij. Het kan zijn dat er nog een 

studiedag bijkomt maar daar informeren 

wij u ruim op tijd over. 

Agenda, etui, multomap 
Het is de bedoeling dat alle kinderen 

vanaf groep 6 na de zomervakantie een 

(eenvoudige) agenda hebben om hun 

huiswerk in op te schrijven en een mul-

tomap (23 rings) om het huiswerk in op 

te bergen. 

Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 

nemen, net als vorig schooljaar, een 

eigen etui mee naar school. Deze moet 

in ieder geval bevatten: 

- basisset kleurpotloden                                    

- grijs potlood                                    - 

schaar                                                       

- lijmstift                                                        

- puntenslijper                                           

- gum (geen kneedgum)                                

De school zorgt voor een vulpen, vullin-

gen en een extra schrijfpotlood. 

 

 

Gevonden voor-

werpen 

Komt u nog even kijken 

in de bak met gevonden 

voorwerpen? Er zitten 

echt mooie spullen tus-

sen en wij kunnen ons 

niet voorstellen dat deze 

niet worden gemist! Alles 

wat niet 

is opge-

haald 

voor de 

zomer-

vakantie 

krijgt 

een andere bestemming. 

Dag school            

Dag school!                  

Dit is de laatste week   

en wij zijn bijna vrij.     

Een paar dagen nog               

dat is niet veel.                

Dan is het jaar voorbij.   

Welke dingen in dit jaar 

waren naar onze zin?    

Die stoppen we dus in 

ons hoofd.                           

Wat doen we daar dan 

in? 

Verjaardagsfeest?               

Een musical?                  

Een liedje? Een ver-

haal?                                    

Het kerstfeest in de 

grote zaal?                             

Wat bewaar je alle-

maal? 

(uit onze godsdienstmethode 

Trefwoord) 

IJsjes  

Op donderdag 5 juli trak-

teerde de AC alle kin-

deren en leerkrachten op 

een ijsje. En dat was een 

welkome versnapering 

tijdens deze warme mid-

dag. 

Gymrooster 
Het gymrooster zal na de vakantie wor-

den bekend gemaakt. De kinderen van 

groep 3 t/m 8 van de locatie aan de Van 

Alkemadestraat gymmen op maandag 

en donderdag en de kinderen van groep 

3 t/m 8 op de locatie aan de Caspar Fa-

gelstraat op dinsdag en vrijdag. 

Het is de bedoeling dat alle kleuters en 

de kinderen van de Van Alkemadestraat 

op maandag 21 augustus hun gymspul-

len bij zich hebben. 

Startgesprekken 
Net zoals vorig jaar ontvangt u aan het 

begin van het nieuwe schooljaar van ons 

het informatieboekje.  

De startgesprekken zullen plaatsvinden 

in de week van 17 september. U krijgt 

hiervoor nog een aparte uitnodiging van 

de leerkracht.  

Hulpouders 
In deze laatste schoolbrief willen wij 

natuurlijk ook alle hulpouders noemen.  

Of u nu kwam flitsen, schoonmaken, 

lezen, een les geven, 

knutselen of ons op 

iets wilde attenderen, 

het wordt altijd door 

ons zeer gewaardeerd.  

Heel veel dank, na-

mens het team en de kinderen, voor uw 

hulp dit schooljaar in welke vorm dan 

ook! 

Maar…… nu eerst vakantie! 

Mede namens het team 

wens ik u en de kinderen 

een hele fijne tijd toe. Wij 

verwachten alle kinderen 

op maandag 27 augustus 

weer op school! 

Met vriendelijke groet, 

Marianne 

Wijshake-

Laarberg                                                                                                                     

directeur 
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