
Nieuwsbrief PC Basisschool “Het Mozaïek”  

Beste ouders 
Wij zijn blij dat het mooie weer aan-

breekt. Hopelijk zorgt het ervoor dat 

aan de griepperiode 

nu een einde komt. 

We hebben de laatste 

maanden te maken 

met veel zieke leer-

krachten. Het is elke 

keer weer een lastige klus om de ver-

vanging te regelen. In heel veel geval-

len is dat gelukt en soms moesten we 

een klas verdelen. Helaas hebben we 

ook een keer een groep naar huis 

moeten sturen in de afgelopen periode. 

Een oplossing die we liever niet inzet-

ten en alleen maar toepassen als het 

echt niet anders kan.  

In gevallen van ziekte en vervanging is 

het hele team bereid om wat harder te 

lopen en zich in te zetten om het on-

derwijsproces doorgang te laten vin-

den.  

Graag spreek ik op deze wijze mijn 

dank uit aan het team dat zich keer op 

keer flexibel opstelt, meedenkt over de 

beste oplossingen en daar waar nodig 

bijspringt. En ook aan u, omdat u tel-

kens begrip heeft voor de wijze waarop 

wij de vervanging oplossen en ook 

zelfs hulp aanbiedt. Dit wordt door ons 

zeer gewaardeerd. Met elkaar doen we 

wat we kunnen. 

Nu is het bijna vakantie. Twee weken 

lang hebben we de tijd om lekker uit te 

rusten en ons voor te bereiden op de 

laatste periode van dit schooljaar.  

Vrijdag 19 april zijn alle kinderen 

vrij in verband met Goede Vrijdag 

en dat is ook meteen de start van 

de meivakantie! 

Graag zien we alle kinderen op maan-

dag 6 mei weer op school. 

Fijne vakantie! 
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Paasviering                            

In verband met de landelijke eindtoets 

van groep 8 vieren we dit jaar het 

paasfeest in de eigen klas.  

Alle leerkrachten zullen op donderdag 

18 april 2019 het Paasverhaal vertel-

len en liedjes met de kinderen zingen.  

Het thema dit jaar uit onze gods-

dienstmethode Trefwoord is: 

 'Overwinnen’. 

De paasboodschap is een bemoedi-

gende aansporing; geef de angst niet 

het laatste woord.  De angst benoe-

men en erover praten, helpt. En als 

het om onbenoembare en ingrijpbare 

oerangsten gaat, zoals de angst voor 

het donker en het kwaad, dan steken 

we lichtjes aan en vuren. Zoals ook al 

eeuwen symbolisch gebeurt met de 

paasvuren op het platteland en de 

paaskaars in kerken. 

In de weken voor Pasen onderzoeken 

de kinderen wat mensen kracht kan 

geven om angsten te overwinnen.    

Wij hebben die dag een continuroos-

ter. Dat betekent dat alle kinderen 

tussen de middag op school eten. Om 

12.00 uur krijgen alle kinderen een 

lunch in de klas die wordt verzorgd 

door de AC.  

Alle kinderen hebben een bord, mok 

en bestek voorzien van naam in 

een plastic tas nodig, w ilt u dat 

uiterlijk op woensdag 17 april meege-

ven? 

De gymles voor de kinderen op de 

locatie Voordijkshoorn gaan gewoon 

door. Wel komt er een aangepast 

gymrooster. 

De kinderen zijn deze dag om 

14.00 uur vrij!  
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Babynieuws                                     

Wij zijn heel blij om u het volgende 

babynieuws te vertellen: 

Juf Elise is op 10 februari bevallen van 

een prachtige, gezonde dochter. Haar 

naam is Amy. Juf Elise, haar man Da-

vid en dochter Suze genieten volop van 

haar. 

Ook meester Kees is opnieuw vader 

geworden. Op 13 februari werd Pim 

geboren. Een lieve, 

stoere jongen erbij 

in het gezin van 

meester Kees, San-

ne en oudste zoon 

Job. 

Juf Petra is op 18 maart bevallen van 

een tweeling. Na een pittige zwanger-

schap zijn zoon Raff en dochter Tess in 

het ziekenhuis in Sneek geboren. Beide 

kinderen deden het meteen uitstekend 

en niet lang na de bevalling mocht juf 

Petra met haar partner Marten en  Raff 

en Tess al naar huis. 

Eindtoets groep 8                                             
Op basis van de leerresultaten van de 

kinderen van groep 8, hebben wij in 

januari al een advies gegeven voor het 

vervolgonderwijs. In dit advies hebben 

we gekeken naar de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en verder naar de luister-

houding, de werkhouding, het werk-

tempo, verantwoordelijkheid en de 

manier waarop huiswerk gemaakt en 

geleerd wordt. Ook hebben we de re-

sultaten van het leerlingvolgsysteem 

en entreetoets mee genomen.  

Wij vinden het van groot belang dat 

alle kinderen op een goede plek op het 

voortgezet onderwijs komen; een plek 

die past bij het kind. De scholen voor 

voortgezet onderwijs hechten veel 

waarde aan het advies van de basis-

school, omdat de basisschool een goed 

beeld heeft van de ontwikkeling van 

uw kind op school.  

Wij zijn echter wel verplicht om nog 

een onafhankelijke toets, die de leerre-

sultaten weergeeft, 

af te nemen. Daar-

om doen de kin-

deren van groep 8 

mee met de lande-

lijke eindtoets van 

het CITO. Deze 

toets wordt op 16, 

17 en 18 april afge-

nomen.  

BHV                                                                                                                              
Onze BHV-ers op school 

hebben onlangs alle-

maal weer met goed 

gevolg hun jaarlijkse 

examen hiervoor afge-

legd. De onderdelen die 

dan vooral aan bod ko-

men zijn het blussen 

van verschillende bran-

den met verschillende 

blusmiddelen, reanime-

ren van baby, kind en 

volwassenen en het 

verbinden en verzorgen 

van wonden.  

Omdat we onze opgeda-

ne kennis gelukkig nog 

nooit in praktijk hebben 

hoeven te brengen (op 

het plakken van pleis-

ters en het verwijderen 

van splinters na) is het 

ieder jaar goed om de 

kennis die we hebben 

op te frissen.  

Entreetoets          

In groep 7 wordt de 

entreetoets afgenomen. 

Dit doen we aan het 

einde van het school-

jaar, in mei/juni. Uit de 

scores kunnen we aflei-

den waar het kind en de 

school het komende 

schooljaar nog aan 

moeten werken en waar 

de sterke kanten van de 

kinderen liggen.  

De Entreetoets vormt 

samen met de andere 

Cito-toetsen die twee 

keer per jaar worden 

afgenomen een leerling- 

en onderwijsvolgsys-

teem. De uitkomst van 

deze toetsen worden 

meegewogen in het 

schooladvies dat in 

groep 8 gegeven zal 

worden. 

De uitslag van deze toets ontvangen 

de kinderen na de meivakantie.  

Wanneer deze toets beter wordt ge-

maakt dan het advies, kan de school 

het advies naar boven bijstellen. An-

dersom kan dit niet. Het advies wordt 

nooit naar beneden bijgesteld. 

Agenda 
Na de meivakantie hebben we nog 

maar 11 lesweken (!!) te gaan voordat 

het zomervakantie is.  

Tot die tijd staan er nog een aantal 

zaken op de agenda: 

 18 april: paas-

feest 

 16, 17 en 18 

april: Eindtoets 

groep 8 

 19 april: Goede Vrijdag 

 22 april t/m 3 mei: vakantie 

 17 mei: Sportdag (alleen in de 

ochtend, alle kinderen zijn om 

12.00 uur vrij) 

 29 mei: workshops 

 30 en 31 mei: vrij ivm Hemel-

vaart 

 3 juni: studiedag team (alle kin-

deren vrij) 

 10 juni: Tweede P inksterdag 

(vrij) 

 11 t/m 14 juni: Kamp groep 8 

 14 juni: schoolreisje groep 1 tm 

7 

 17 juni - 21 juni: Avond Vier-

daagse 

 28 juni: Rapport mee 

 1 juli e.v.: Rapportgesprekken 

groep 1 tm 7 

 12 juli: Musical en afscheids-

avond groep 8 

 15 juli: laatste ochtend groep 8 

 19 juli: alle kinderen zijn om 

12.00 uur vrij. De zomervakantie 

begint! 
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Da Vinci                                                                                                                                                         
Bij onze nieuwe methode wereldoriëntatie “Da Vinci” hebben de meeste groepen hun eerste thema afgesloten.  

De kinderen zijn op verschillende manieren nieuwsgierig gemaakt en komen met interessante verwonderings-

vragen. In groep 5 van de locatie Voordijkshoorn hebben wij het thema “Het leven in en rond het water” afge-

rond. De kinderen hebben over dieren en planten geleerd, waarvoor zij ook voor onderzoek naar buiten zijn 

gegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Er is een wedstrijd gehouden waarbij een papiertje zo lang mogelijk in de lucht moest blijven. Het leerlingen-

koppel die zich lieten inspireren door de helikoptertjes, die uit de Esdoorn vallen, hebben gewonnen.  

Er is ook tuinkers gekweekt en gegeten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen hebben hun eerste stop motion gemaakt. Dit is een filmtechniek waarmee speciale effecten in films 

kunnen worden gecreëerd. 

De leerlingen hebben van heel veel opeenvolgende foto’s een filmpje gemaakt. Ook voor het thema “Het leven 

in en rond het water” was er een thematafel. Hierop konden leerkrachten en ook de kinderen, voorwerpen of 

boeken leggen, die met het lesonderwerp te maken hebben. Hier is zowel door de leerkrachten als verschillen-

de leerlingen gebruik van gemaakt.  

Het thema is afgesloten, waarbij de leerlingen in groepjes presentaties hebben gegeven.  

Met veel plezier is er heel veel geleerd! 

Formatie                                                                                                                                                         

De laatste tijd ben ik druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Hierbij heb ik niet alleen met school-

se zaken te maken, maar ook met stichtingszaken. Het draait hier vooral om de financiën. Vanuit de financiën 

wordt duidelijk hoeveel groepen wij volgend jaar kunnen formeren.  

Zodra de formatie rond is leg ik deze eerst voor aan de MR. Daarna zal ik u hierover spoedig informeren. 

Schoolfruit 
De afgelopen maanden hebben wij kunnen genieten van diverse soorten groenten en fruit. We hebben zelfs 

soorten gegeten die we nog nooit hadden geproefd.  

Helaas zit het er alweer op. Volgende week krijgen wij de laatste levering. Daar zullen we nog maar even van 

genieten! 



Ouderenquête                                                                                                                                                  

Graag willen we de resultaten van de oudertevredenheid peiling van schooljaar 2018-2019 met u delen. Het 

Mozaïek scoort als school gemiddeld een 7,9. Daar zijn wij heel trots op! 

We zijn tevreden met de respons en met de hoge scores. Alle gebieden scoorden gemiddeld voldoende of meer. 

De vragenlijst werd door 154 respondenten ingevuld. Hierdoor krijgt de school een redelijk goed beeld van haar 

kwaliteit. 

Sterke punten: 

 De onderdelen veiligheid en plezier in het naar school gaan hebben het hoogst gescoord. We krijgen van ou-

ders een 8,5 maar liefst! Hier zijn we als school heel blij mee. Je veilig voelen is voor ons een heel belangrijk 

punt. Hiervoor willen we ons graag blijven inzetten. 

Aandachtspunten: 

 Twee punten hebben onze aandacht: 

  Informatieverstrekking over uw kind  

  Tevredenheid over de mate waarin uw kind wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen  

Deze twee onderdelen zijn weliswaar voldoende beoordeeld met respectievelijk een 7,2 en een 7,4, maar in 

vergelijking met de andere scores blijven deze punten wat achter. Daarom willen we aan de slag met dit sig-

naal. Intern zal de discussie gevoerd worden over de mogelijkheden om de twee punten te verbeteren. 

Heeft u een suggestie over hoe we aan deze punten kunnen werken? Mail ze dan aan: s.ruigrok@scodelft.nl 


