
Nieuwsbrief PC Basisschool “Het Mozaïek” 

Beste ouders 

Op maandag 27 augustus zijn wij be-

gonnen aan het nieuwe schooljaar. Die 

ochtend hebben wij 376 kinderen (191 

jongens en 185 meisjes verdeeld over 

beide locaties) hartelijk verwelkomd. 

Dit zijn 21 kinderen meer dan vorig 

jaar bij de start. Het was fijn om ieder-

een weer terug te zien! 

 

In deze schoolbrief informeren wij u 

over allerhande zaken die van belang 

zijn voor een goede start van het nieu-

we schooljaar.  

 

Staking 12 september                                      

Voor woensdag 12 september is door 

de bonden een staking op de basis-

scholen in onze regio uitgeroepen. Dit 

is onderdeel van de landelijke estafet-

testaking; onze regio is de laatste in de 

rij.  

 

Wij hebben bij al onze leerkrachten 

geïnventariseerd wie mee wil doen aan 

de staking en steunen elke leerkracht 

in de eigen beslissing. Bij ons op 

school willen sommige leerkrachten 

staken en andere leerkrachten willen 

op een andere manier actie voeren (al 

dan niet tijdens de gewone lesdag). 

Hoe dan ook willen wij bij de politiek 

aandacht vragen voor de volgende za-

ken: 

 het lerarentekort: te weinig vervan-

gers, te weinig nieuwe leerkrachten  

 gelijkheid van salarissen tussen ba-

sis- en voortgezet onderwijs  

 werkdruk in het onderwijs  

Omdat er op 12 september voldoende 

leerkrachten bij ons op school zijn is er 

voor de leerlingen een gewone lesdag. 

De school zal dus niet sluiten! 
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 Wijziging personeel 

 Staking 

 Gymrooster 

 Vakantierooster 

 filosofielessen 

 

Kalender 

 17 sept e.v. startge-

sprekken 

 vrij 5 okt studiemiddag 

(alle kinderen zijn de 

hele dag vrij) 

 22 okt en 26 okt 

herfstvakantie 

 Ma 29 okt schoolfoto-

graaf locatie Hof van 

Delft 

 Di 30 okt schoolfoto-

graaf locatie Voordijks-

hoorn 

 

 

Wij zijn dankbaar dat de regering 

heeft besloten om extra middelen ter 

beschikking te stellen t.b.v. de werk-

druk en de salarissen iets te verho-

gen. Toch zijn bovenstaande proble-

men nog lang niet opgelost en is er 

blijvende aandacht nodig.  

Wij beraden ons daarom nog op een 

ludieke actie waarmee wij kunnen la-

ten zien dat het vak van leerkracht 

een prachtig vak is. Het is belangrijk 

dat wij, naast de aandachtspunten, 

ook de positieve en mooie zaken van 

ons beroep blijven vertellen om zo 

nieuwe mensen te enthousiasmeren 

voor het onderwijs te kiezen.  

Als u een idee heeft over een actie 

(met en/of zonder kinderen en ou-

ders), dan horen wij dat graag van u! 

U kunt uw idee voor maandag 10 sep-

tember mailen naar Saskia Ruigrok, 

management assistent:              

sruigrok.mozaiek@gmail.com. 

Wij hebben het als zeer waardevol 

ervaren dat veel ouders ons in het 

afgelopen jaar hebben gesteund in de 

werkonderbreking.  

Vakantierooster 

Herfstvakantie: 22 okt t/m 26 okt 

Kerstvakantie: 24 dec t/m 4 jan 

Voorjaarsvakantie: 25 feb t/m 1 mrt 

Goede Vrijdag: 19 april 

Meivakantie: 22 apr t/m 3 mei 

Tweede Pinksterdag: 10 juni 

Zomervakantie: 22 juli t/m 31 aug                    

De studiedagen vallen dit schooljaar 

op vrijdag 5 oktober, maandag 5 

november, vrijdag 22 februari en 

maandag 3 juni. Alle kinderen zijn 

op deze dagen vrij! 
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Wijziging personeelsbe-

zetting 

Vlak voor de zomervakantie heeft onze 

IB-er, Inge Hoving, besloten om een 

openstaande vacature op een van de 

andere basisscholen van SCO Delft te 

aanvaarden. Daar ligt een nieuwe uit-

daging op haar te wachten. Hoewel wij 

het erg jammer vinden dat Inge ons 

inmiddels heeft verlaten gunnen wij 

haar deze nieuwe uitdaging.  

 

Jolanda Korthout, IB-er op de locatie 

Hof van Delft, neemt de taken van In-

ge Hoving over. 

Dat betekent dat 

Jolanda de IB-er 

wordt voor de hele 

school. Op maan-

dag is zij aanwezig 

op de locatie Voor-

dijkshoorn en op 

dinsdag op de lo-

catie Hof van Delft. 

Op woensdag is zij 

wisselend op beide locaties aanwezig.  

 

Filosofie 
In september start Marja van Rossum, 

vakleerkracht filosofie, op de locatie 

Voordijkshoorn met de filosofielessen. 

Uit elke groep zullen er een aantal kin-

deren zijn die deze lessen 10 tot 12 

weken op woensdag gaan volgen. 

Daarna worden de filosofielessen op de 

locatie Hof van Delft aangeboden. 

Startgesprek 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging 

voor het startgesprek welke zal plaats-

vinden in de week van 17 september.  

Het inplannen van de gesprekken zal 

vanaf dit schooljaar anders verlopen 

dan u van ons bent gewend. De uitno-

diging voor de start– en rapportge-

sprek ontvangt u voortaan via Parro en 

daarmee kunt u uzelf voor het gesprek 

inschrijven op de tijdstippen die de 

leerkracht aanbiedt. 

Heeft u geen Parro op uw mobiele tele-

foon dan kunt u Parro ook via de com-

puter of tablet gebruiken. 

Woensdag = fruitdag 
Ook dit schooljaar is op 

woensdag fruitdag en ne-

men alle kinderen een stuk 

groente of fruit mee naar 

school voor de kleine pauze.  

Gymrooster 

Wij zijn er trots op dat onze gymlessen 

gegeven worden door een vakdocent. 

Meester Kees heeft er weer veel zin in! 

Het gymrooster ziet er voor het ko-

mende schooljaar als volgt uit: 

Van Alkemadestraat:                             

Maandag:                                               

Groep 3 8.30 - 9.20                                  

Groep 4 9.20 - 10.10                                    

Groep 5 10.10 - 11.00                          

Groep 6 11.00 - 11.50                           

Groep 7 13.15 - 14.10                                        

Groep 8 14.10 - 15.05                                      

Donderdag:                                               

Groep 3 8.30 - 9.20                                 

Groep 4 9.20 - 10.10                                    

Groep 5 10.10 - 11.00                          

Groep 6 11.00 - 11.50                           

Groep 7 13.15 - 14.10                    

Groep 8 14.10 - 15.05 

Caspar Fagelstraat: 

Dinsdag:                                           

Groep 3 8.30 - 9.15                                  

Groep 4 9.15 - 10.00                                    

Groep 5 10.00 - 10.40                          

Groep 6 10.40 - 11.20                           

Groep 7 11.20 - 12.00                                        

Groep 8 13.15 - 15.05                                      

Vrijdag:                                               

Groep 3 8.30 - 9.15                                  

Groep 4 9.15 - 10.00                                    

Groep 5 10.00 - 10.40                      

Groep 6 10.40 - 11.20                                     

Groep 7 11.20 - 12.00 

Het zou fijn zijn, indien mogelijk, wan-

neer de ouders van de kinderen van 

groep 3 meegaan de kleedkamer in om 

de kinderen te assisteren bij het om-

kleden. 

 

Schoolfotograaf 

Op 29 en 30 oktober 

komt de schoolfotograaf. 

Op 29 oktober bezoekt 

hij onze locatie Hof van 

Delft en op 30 oktober 

de locatie Voordijks-

hoorn.  

Schooltijden 

De lessen voor alle groe-

pen starten om 8.30 uur 

en 13.15 uur. Van de 

kinderen wordt verwacht 

dat ze binnenkomen tij-

dens de inlooptijd voor 

schooltijd (10 minuten 

voor de aanvang van de 

lessen) en voor de twee-

de bel in de klas aanwe-

zig zijn.                                     

De ouders van de kin-

deren uit groep 3 mogen 

tot de kerstvakantie mee 

naar binnen lopen. Na de 

kerstvakantie komen de 

kinderen zelfstandig naar 

de klas.                                             

Wilt u ervoor zorgen dat 

uw kind op tijd is en 

uzelf de klas voor of met 

de tweede bel verlaat, 

zodat we op tijd met de 

les kunnen beginnen?  

Wanneer u vragen of 

mededelingen heeft voor 

de leerkracht dan kan dit 

na schooltijd, graag op 

afspraak. Mededelingen 

kunt u ook op een briefje 

meegeven aan uw kind. 

Wilt u er ook voor zorgen 

dat uw kind alle spullen 

bij zich heeft. We zien 

vaak dat ouders, nadat 

de lessen al zijn begon-

nen, nog vergeten spul-

len komen brengen.  

Fijn wanneer u boven-

staande in acht wilt ne-

men. Daardoor ontstaat 

de gewenste rust voor  

iedereen in de school.  

 
 
 To



Schoolplein 

Tot 18.30 uur is het schoolplein van de school. Daarmee bedoelen we van de kinderen van Het Mozaïek. Wan-

neer na 15.15 uur het plein wordt gebruikt door de kinderopvang, mogen kinderen van het Mozaïek, die geen 

gebruik maken van de BSO, op het plein meespelen mits dit in goede harmonie gaat. Als dat niet het geval is 

zullen de medewerkers van SRK de kinderen die niet naar de BSO gaan verzoeken het plein te verla-

ten.  Onbekenden laten wij op dat moment niet toe.  De beslissingsbevoegdheid over het meespelen van ande-

re kinderen na de lestijd ligt altijd bij de medewerkers van SRK. Het kan zijn dat de BSO groep bijvoorbeeld een 

keer sport heeft, waarbij het hele plein wordt gebruikt, of dat de samenstelling van de groep het nodig heeft 

dat alle focus naar de kinderen gaat. 

Tussen 12.00 en 13.05 wordt het plein alleen gebruikt door de TSO. Kinderen die niet naar de TSO gaan mogen 

pas vanaf 13.05 uur het plein op. 

Het plein is toegankelijk voor de buurt na 18.30 uur, in weekenden en vakanties. Op de locatie Hof van Delft is 

het plein daarnaast ook op woensdagmiddag vanaf 12.30 uur en vrijdagmiddag v.a. 15.30 uur opengesteld. Dit 

geldt niet voor het kleuterplein. Wanneer het hek dicht is, kan er niet gespeeld worden op dit plein. 

Lieveheersbeestje 

Wij willen dat iedereen zich in de school veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom hanteren wij op 

school drie woorden voor respectvol gedrag. Bij de start van een nieuw schooljaar brengen wij deze woorden 

graag weer even onder de aandacht: 

AARDIG - RUSTIG - NETJES  

Het lieveheersbeestje bij de voordeur herinnert ons elke dag aan deze drie woorden. Laten wij er met elkaar 

weer een superfijn schooljaar van maken!  

In alle klassen zijn de schoolregels uitvoerig besproken. Hieruit voortvloeiend zijn in elke klas 

groepsafspraken gemaakt. Op deze manier voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de sfeer en 

veiligheid op school.  

In alle klassen worden jaarlijks lessen gegeven uit de methode Goed Gedaan. Deze lessen zijn 

er speciaal ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Meer hierover leest u in on-

ze schoolgids.  

Ziek of afwezig 
Wanneer uw kind ziek is of om welke andere reden niet op (tijd op) school komt dan dient u dit voor half 9  

telefonisch aan ons door te geven. Het kan weleens voorkomen dat de telefoon door ons niet wordt gehoord 

en opgenomen. Op de locatie Hof van Delft heeft u de mogelijkheid het antwoordapparaat in te spreken. U kunt 

natuurlijk ook altijd de andere locatie bellen om uw boodschap door te geven. Wij zorgen er dan voor dat het 

bericht bij de betreffende leerkracht aankomt. Wij ontvangen de absent melding bij voorkeur telefonisch en niet 

per mail. 

Ouderportaal  
Wilt u in het ouderportaal uw gegevens controleren? Mocht er iets zijn veranderd dan kunt u dat aan ons door-

geven. Het is belangrijk dat wij beschikken over de juiste gegevens. Mocht u nieuwe inloggegevens willen ont-

vangen dan kunt u deze bij ons opvragen. 

Fietsen  
De kinderen die op de fiets naar school komen kunnen hun fiets kwijt in de fietsenrekken. Op de locatie Voor-

dijkshoorn hebben we een speciaal fietsenrek voor fietsen met manden. Wilt u erop toezien dat uw kind zijn/

haar fiets op de juiste plek in het rek plaatst en dat uw kind het schoolplein op loopt met de fiets aan de hand. 

Wij gaan er met elkaar weer een fantastisch schooljaar van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.C. Wijshake-Laarberg 
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