Schoolbrief mei 2020

Enquête

Beste ouders
Op 8 juni gaat de school weer volledig open
voor alle kinderen. Er komen inmiddels al
verschillende vragen binnen. Bijvoorbeeld of
we het continurooster blijven hanteren en of
we op woensdag weer les gaan geven. Helaas
kunnen we daar nog geen antwoorden op
geven.

Onlangs hebben wij een enquête afgenomen
die ging over de schooltijden. Heel hartelijk
dank aan alle ouders die de enquête hebben
ingevuld. Ook voor de uitgebreide reacties die
u hierop heeft gegeven. De uitkomsten zijn
besproken in de MR. U ontvangt binnenkort
van de MR een terugkoppeling.

Wij wachten nog op het protocol van de PO
Raad. Zodra het protocol bekend is wordt dit
eerst op stichtingsniveau besproken. Ik
verwacht dat we u in de loop van volgende
week, in ieder geval zo snel mogelijk, kunnen
informeren.

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

Studiedag 8 juni
Zoals wij al hebben laten weten, gaat de
studiedag van 8 juni niet door.
Kinderopvangorganisatie Up is hier al van op
de hoogte. Indien u gebruik maakt van een
andere kinderopvangorganisatie wilt u hen
dan hierover zelf in kennis stellen.

Meivakantie: 26 april t/m 7 mei
Hemelvaart: 13 en 14 mei
Tweede Pinksterdag: 24 mei
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus

Tot slot
Schoolreis
De schoolreis kan dit schooljaar uiteraard niet
doorgaan. We gaan nog bekijken hoe wij de
middelen die hiervoor zijn gereserveerd gaan
inzetten. Daarvan houden wij u uiteraard op
de hoogte.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Groep 8
Ieder jaar gaan de kinderen van groep 8 rond
deze tijd op kamp. Ook de eindmusical gaat
niet door. Door alle maatregelen is dat dit jaar
helaas niet mogelijk. Wij vinden dat, net als de
kinderen, ongelooflijk jammer. De kinderen
van groep 8 zijn samen met hun leerkracht
plannen aan het maken hoe zij, op een
verantwoorde manier, toch op spetterende
wijze afscheid kunnen nemen van het
Mozaïek.

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

We gaan bijna genieten van een zonnig en
lang Pinksterweekend. Ik wens u en de
kinderen alvast fijne dagen toe. Maandag is
iedereen nog vrij. De kinderen van de B groep
zien wij dinsdag weer op school.
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