ICT
Beste ouders
Voor u ligt de laatste schoolbrief van dit
schooljaar. De zomervakantie is in zicht! Wat een
hectische 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 het afgelopen jaar en
er is ongelooflijk hard gewerkt. 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.
Op maandag 30 augustus start het nieuwe
schooljaar. We mogen dan verschillende nieuwe
collega’s verwelkomen en op die dag starten er
ook maar liefst 20 nieuwe kinderen bij ons. Van
harte welkom allemaal!

Hoe nu verder...
Het wegbreng- en ophaalbeleid blijft op dit
moment ongewijzigd. Dat is omdat 1,5 meter
afstand houden gewaarborgd moet blijven. Dit
betekent dat ouders de kinderen niet in de klas
kunnen brengen, afscheid nemen bij het hek en
na schooltijd bij het hek op de kinderen wachten.
Wij houden de inloop dus voorlopig zoals het is,
met gebruik van de verschillende ingangen. Nog
steeds geldt: houdt u zoveel mogelijk
éénrichtingsverkeer aan en ga vlot naar
huis/naar het werk.
Mochten er gedurende de zomervakantie
wijzigingen optreden, dan bericht ik u hierover in
de week voordat het schooljaar start.
We zijn als school en MR in gesprek over het
wegbreng en ophaalprotocol voor na de
coronapandemie.

COVID-19
Schooljaar 2020-2021 zal voor altijd in het
geheugen staan als een bijzonder schooljaar,
waarin COVID-19 een allesbepalende rol heeft
gespeeld. Door de landelijke beslissing om
basisscholen te sluiten en onderwijs op afstand te
verzorgen, heeft het gebruik van ICT een
prominente rol gespeeld bij leerkrachten,
leerlingen en ouders. Wij mogen de conclusie
trekken dat iedereen hier zeer flexibel,
onderzoekend en leergierig mee aan de slag is
gegaan en dat de leerlingen hun ontwikkeling
hebben kunnen voortzetten.
Een groot compliment aan iedereen!
Methode digitale geletterdheid - Basicly
Naast deze ontwikkeling, heeft de werkgroep ICT
onderzoek gedaan verschillende methodes met
betrekking tot digitale geletterdheid. Bij digitale
geletterdheid draait het om alles wat iemand in een
digitale samenleving moet kennen en kunnen. Wij
vinden het, anno 2021, van groot belang dat
kinderen hierin hun vaardigheden ontwikkelen.
Uit het onderzoek is gekomen dat het team en de
leerlingen kiezen voor de methode Basicly. Het
implementatieproces is nog in ontwikkeling en
loopt volgend schooljaar door. Het doel is om in
de loop van volgend schooljaar schoolbreed met
Basicly te gaan starten.
Overige ICT-nieuwtjes
Bij de kleuters wordt er sinds kort gewerkt met
Ipads. Dit ter bevordering van de motoriek,
reken- en taalontwikkeling. Dit bevalt erg goed.
Binnen de stichting van
SCO Delft e.o. is een
project opgezet om een
Skilslab op te zetten.
Hier kunnen leerlingen
hun 21-century- skills
ontwikkelen (zie
afbeelding).
Hierover volgt in het
nieuwe schooljaar meer. We houden u op de
hoogte!
Marit Nieuwerf en Raymond Allewelt,
ICT-coördinatoren.

Schoolplein
In 2013 zijn de groene schoolpleinen van onze
school aangelegd met behulp van een subsidie
van o.a. Fonds 1818. Na acht jaar is door speel
erosie een opknapbeurt voor het plein van de
locatie Hof van Delft noodzakelijk. Het plein van
de locatie Voordijkshoorn heeft vorig jaar een
opknapbeurt gehad.

we nog een keer, want de viooltjes zijn
uitgebloeid. We verzorgen de planten en
bloemen heel goed. Ze krijgen water en we
wieden het onkruid. Wij hebben inmiddels 3
tuintjes die we verzorgen.
De tuincommissie bestaat nu uit Mila, Julia K,
Dieuwertje, Marten, Henk, Reinout en Tim

De leerkrachten en leerlingen op de locatie Hof
van Delft hebben nagedacht over het plein en de
volgende ideeën zijn naar voren gekomen. Op het
grote plein willen de kinderen graag een
kunstgras voetbalveld. De kinderen van de
bovenbouw hebben aangegeven dat ze ook
graag rustige plekken op het plein zouden willen.
Leerkrachten willen graag een extra
speelmogelijkheid met een rioolbuis en meer
tuintjes en groen op het plein.
De onderbouwleerkrachten gaven als wens een
zintuigenpad langs het hek, een wilgenhut en
meer bloemen op hun plein aan.
Op dit moment wordt er een tekening gemaakt
door een landschapsarchitect en wordt er een
lijst van werkzaamheden gemaakt. Daarna zullen
hoveniers worden uitgenodigd om een offerte te
maken. Vervolgens moeten fondsen worden
aangevraagd om het benodigde bedrag bij elkaar
te krijgen.
Het hele plan zal in fasen worden uitgevoerd. We
hopen dat in, of net na de vakantie als eerste de
houten boomstammen op het hele plein al
vernieuwd kunnen worden, maar we merken dat
hoveniers erg druk zijn op het moment. Op dit
moment zijn de groepen al druk bezig met het
planten en zaaien van bloemen in eigen tuintjes.
Veel leerlingen genieten heel erg van het werken
in hun klassentuin. Hieronder een verslag van
een enthousiaste tuincommissie van groep 7.
Gerda Braaksma, pleincoördinator.
Aan het begin van het schooljaar vroeg de juf ons
wie het leuk vond om in de tuincommissie te
gaan. Dat leek ons een erg leuk idee. Wij kregen
een budget van 50 euro en mochten daar zelf
bloemetjes en planten voor kopen. De eerste keer
hadden we allemaal bloemen gekocht. We
hadden toen nog 30 euro over. Binnenkort gaan

Wij zijn nog op zoek naar een tuinvrijwilliger
(iemand van buiten de school). Maar wellicht
kent u iemand in uw omgeving die ons zou willen
ondersteunen in het onderhouden van onze
tuintjes op het schoolplein. Voor meer
informatie kan er contact met ons worden
gezocht via g.braaksma@scodelft.nl
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Jaarkalender
De jaarkalender zetten wij na de zomervakantie
voor u open in het ouderportaal. In de
schoolbrieven en via parro 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 2021-2022
Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag: 15 april
Tweede Paasdag: 18 april
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart: 26 en 27 mei
Tweede Pinksterdag: 6 juni
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus
Onze studiedagen zijn:
● vrijdag 1 oktober 2021
● maandag 25 oktober 2021
● maandag 6 december 2021
● woensdag 2 februari 2022 (alleen locatie
Voordijkshoorn)
● woensdag 9 februari 2022 (alleen locatie
Hof van Delft)
● donderdag 14 april 2022
● woensdag 15 juni 2022

Agenda, etui en multomap
Wij verwachten dat alle kinderen vanaf groep 6
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 een
eigen etui mee naar school. Deze moet in ieder
geval bevatten:
- Basisset kleurpotloden.
- Grijs potlood.
- Schaar.
- Lijmstift.
- Puntenslijper.
- Gum (geen kneedgum).
- Normale balpen

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een speciaal
potlood of pen om mee te schrijven van school.
NB Ouders met een Delftpas kunnen
schoolspullen tot €50,- vergoed krijgen.

Gymrooster
Het gymrooster zal na de zomervakantie bekend
worden gemaakt.
De kinderen van groep 3 t/m 8 van de locatie Hof
van Delft gymmen op dinsdag en vrijdag. De
kinderen van groep 3 t/m 8 van de locatie
Voordijkshoorn op maandag en donderdag.
De kinderen van beide locaties gymmen komend
schooljaar in de gymzaal tegenover de locatie
Voordijkshoorn.
Het is de bedoeling dat alle kleuters en de
kinderen van de locatie Voordijkshoorn op
maandag 30 augustus hun gymspullen bij zich
hebben.
Eventuele verdere informatie hoort u van de
leerkrachten en van onze vakleerkracht meester
Kees.

Startgesprekken
Net zoals vorig jaar ontvangt u aan het begin van
het nieuwe schooljaar van ons het
informatieboekje.
De startgesprekken vinden plaats in de week van
20 september.
Na de zomervakantie bepalen wij op welke
manier we dit gesprek met u gaan voeren.
Hopelijk kunnen wij elkaar weer fysiek
ontmoeten. U ontvangt van ons nog een
uitnodiging.

Ouderbijdrage
In de eerste week van september ontvangt u via
wiscollect een betaallink voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor het
komende schooljaar vastgesteld op € 50,00. U
kunt ook het bedrag zelf overmaken.
Ook bestaat de mogelijkheid om de
ouderbijdrage via de Delftpas te betalen. Wij
zullen u op een later moment vragen om een
kopie hiervan.
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Vakantiepaspoort
Bericht van de gemeente
Heeft u kinderen tussen 4 en 12 jaar oud en
hebben zij een Delftpas? Ga samen op avontuur
met het Jeugd Vakantiepaspoort! Kinderen
krijgen de hele zomervakantie gratis toegang of
korting op uitjes in de regio. Bij elk uitje
verzamelen zij stempels in hun paspoort voor een
mooie verrassing. Haal het Jeugd
Vakantiepaspoort gratis op met uw Delftpas bij
DOK (Vesteplein 100) of de gemeente
(Stationsplein 1). Het is geldig van 17 juli tot 29
augustus 2021. Meer informatie vindt u op
www.delftpas.nl. Veel plezier deze zomer!

Ouderportaal
Wilt u op het ouderportaal goed nakijken of wij
beschikken over de juiste gegevens, zodat wij u
altijd kunnen bereiken mocht dat nodig zijn.

Zomer-lees-challenge
Verschillende groepen op de locatie
Voordijkshoorn doen mee aan de
‘Zomer-lees-challenge’. De Zomer-lees-challenge
is een initiatief vanuit de plaatselijke bibliotheek
DOK en daagt de kinderen deze zomervakantie
uit om zoveel mogelijk te lezen. Zij hebben voor
een actueel en uiteenlopend aanbod gezorgd.
Van avontuur, fantasie tot romantisch en
dierenverhalen. Voor ieder wat wils! Kinderen
lezen een boek in de zomer, geven hun mening
over het boek en kunnen meedoen aan de
leesbingo. Wij hopen dat iedereen lekker veel
blijft lezen deze zomer!

Bedankt!
Namens het team wil ik de ouders en leerlingen
van groep 8 enorm bedanken voor de mooie
cadeaus die wij mochten ontvangen. Een
prachtige grote foto voor in de school, een
mooie klok, een stoeptegel met namen, een heel
leuk bankje rondom de boom op het schoolplein.
Echt fantastisch! Wij zullen jullie niet vergeten!

de enquête voor over de
activiteiten), konden wij
terecht bij DES voor een
spetterende afsluiting van dit
schooljaar! We hebben enorm
genoten met elkaar van de
springkussens, klimtorens en
verschillende spellen die er
waren. Het was een
fantastische dag!

Radman
We gingen met de hele klas naar een reuzenrad
in de stad op de markt. In het reuzenrad gingen
we luisteren naar een soort theatervoorstelling.
Daar werd In het reuzenrad kregen we een
koptelefoon op en konden we door een
verrekijker kijken. We konden heel ver kijken. Als
je goed keek, zag je zelfs Plaspoelpolder, de
speeltuin. Het verhaal ging vooral over de natuur
en wat je allemaal om je heen kon zien. Het was
superleuk om te doen en gezellig om met elkaar
in een gondel te zitten. Wij zaten met Tristan,
Tuna, Finn en Dex in een gondel. Het was heel
grappig omdat we heel veel lol zaten te maken
en we waren ook met andere mensen kletsen.
Het was leuk dat we weer een uitje hadden, want
die hebben we dit jaar niet veel gehad.
Tristan en Finn

Tot slot
Mede namens het team wens ik u en de
kinderen een fijne vakantie toe. We gaan
lekker uitrusten en genieten van een mooie
zomer.
Wij verwachten alle kinderen op maandag
30 augustus weer op school! Tot dan!
Met vriendelijke groet,

Terugblik zomerfestival
De slotdag is iets groter uitgevallen dan het
oorspronkelijke plan, maar wat hebben wij
genoten! Dankzij het initiatief van een ouder (na

Marianne Wijshake-Laarberg
directeur
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