Beste ouders
Voor u ligt de laatste schoolbrief van dit
schooljaar. De zomervakantie is in zicht! Wat
een gekke periode ligt er achter ons.
Voordat we op vakantie gaan wil ik nogmaals
de ouders, kinderen en het team enorm
bedanken voor de inzet, flexibiliteit en
betrokkenheid. Er is veel gevraagd van
iedereen de afgelopen periode en ik ben er
trots op hoe we dit met elkaar hebben
opgepakt.
Wij zijn druk bezig met het verzorgen van een
overdracht van de kinderen, het afronden van
het huidige schooljaar en met het
voorbereiden van het nieuwe schooljaar.
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.

Hoe nu verder...
Na de zomervakantie gaat het nieuwe rooster
in (het vijf gelijke dagen model). De inlooptijd
gaat weer naar 8.20 uur.
De kinderen kunnen weer gebruik maken van
de gewone ingang. De kleuters vangen we nog
wel steeds op het plein op.
Veiligheidsmaatregelen
In het nieuwe schooljaar zullen we nog te
maken hebben met Corona maatregelen.
Tussen volwassenen moet nog steeds
onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
Zowel leerlingen onderling als een leerling tot
een volwassene hoeven geen afstand meer te
bewaren.

Locatie Hof van Delft
Caspar Fagelstraat 65
2613 GV Delft
015-2144263

Ouders in de school
Ouders komen nog niet op het schoolplein. De
kinderen worden bij het hek afgezet. Ouders
komen alleen op school wanneer dat strikt
noodzakelijk is en op afspraak. Bij een bezoek
aan de school moeten gezondheidsvragen
worden beantwoord (triage).
Wij kunnen de veiligheid niet waarborgen als
alle ouders tegelijk in de school zijn. We
blijven daarom voorzichtig in het organiseren
van groepsbijeenkomsten voor volwassenen.
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven
van kracht.
Het gaat daarbij om:
● een goede melding en monitoring van
besmettingen,
● het strikt toepassen van de regels
rondom thuisblijven bij verschijnselen, en
● het strikt toepassen van de overige
hygiënemaatregelen. Zoals bekend.

Jaarkalender
De jaarkalender zetten wij na de
zomervakantie voor u open in het
ouderportaal. In de schoolbrieven houden wij
u natuurlijk ook op de hoogte van alle
activiteiten.
Wel hebben wij alvast alle vakanties,
studiedagen en vrije dagen voor u op een rijtje
gezet:

Vakantieoverzicht 2020-2021
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari
Goede Vrijdag: 2 april
Tweede Paasdag: 5 april
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei
Hemelvaart: 13 en 14 mei
Tweede Pinksterdag: 24 mei
Zomervakantie: 16 juli t/m 27 augustus (let
op: de kinderen zijn op vrijdag al vrij!)

www.mozaiekdelft.nl
directie.mozaiek@scodelft.nl

Locatie Voordijkshoorn
Van Alkemadestraat 2
2614 EP Delft
015-2134622

Onze studiedagen zijn:
● maandag 12 oktober 2020
● maandag 26 oktober 2020
● woensdag 13 januari 2021 (locatie
Voordijkshoorn)
● woensdag 20 januari 2021 (locatie Hof
van Delft)
● dinsdag 16 maart 2021
● vrijdag 16 april 2021
● donderdag 17 juni 2021

Agenda, etui en 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 multomap
(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 startgesprekken vinden plaats in de week
van 21 september.
Na de zomervakantie bepalen wij op welke
manier we dit gesprek met u gaan voeren. U
ontvangt van ons nog een uitnodiging.

Gevonden voorwerpen
Kom u nog even kijken in de bak met
gevonden voorwerpen? Er zitten echt mooie
spullen tussen en wij kunnen ons niet
voorstellen dat deze niet worden gemist! Alles
wat niet is opgehaald voor de zomervakantie
krijgt een andere bestemming.

Tot slot
Eindelijk is het dan vakantie
Niets dat moet en niksen mag
Ruik de zee en hoor de vogels
Op een zwoele zomerdag
Eindelijk is het dan vakantie
voel het zonlicht op je snoet
En het zand tussen je tenen
Niksen mag en niets dat moet

De school zorgt voor een pen en een extra
schrijfpotlood.

Mede namens het team wens ik u en de
kinderen een fijne tijd toe. Wij
verwachten alle kinderen op maandag 31
augustus weer op school!

Gymrooster

Met vriendelijke groet,

Het gymrooster zal na de zomervakantie
worden bekend gemaakt. De kinderen van
groep 3 t/m 8 van de locatie Hof van Delft
gymmen op maandag en vrijdag en de
kinderen van groep 3 t/m 8 van de locatie
Voordijkshoorn op dinsdag en donderdag.
Het is de bedoeling dat alle kleuters en de
kinderen van de locatie Hof van Delft op
maandag 31 augustus hun gymspullen bij zich
hebben.

Startgesprekken
Net zoals vorig jaar ontvangt u aan het begin
van het nieuwe schooljaar van ons het
informatieboekje.

Marianne Wijshake-Laarberg
directeur

