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Hemelvaart en Pinksteren

We mogen dankbaar zijn voor de belofte die we meekrijgen vanuit de Pinkstergedachte.
Dat is mooi verwoord in onderstaand vers. Goede dagen toegewenst.
Ik moet nu gaan, sprak onze Heer;
Mijn Geest zend Ik op aarde neer,
je bent dus nooit alleen.
Die Geest spreekt direct in ons hart,
in tijd van vreugde en van smart;
Hij zal er altijd zijn.

Schoolreisje
Gisteren hebben de kinderen genoten van het schoolreisje. Ze hebben naast de buien ook wel droge
periodes gehad. Dank voor ieders inzet en enthousiasme om hier een mooie dag van te maken voor
onze kinderen.
Parkeren bij de COOP
We hebben een verzoek gekregen van de politie of ouders van school hun auto liever niet bij COOP
willen parkeren, maar net iets verderop. Als er toch gebruik gemaakt wordt van die parkeerplaats,
dan moet u uw auto in een parkeervak parkeren en niet daarbuiten. Er zijn klachten van
buurtbewoners binnengekomen bij de politie. De politie heeft ons verteld dat zij binnenkort gaan
handhaven.
Bezetting groep 4
Na de meivakantie is Anneke Schreuders gestart in groep 4, afgelopen maandag is Miep Walkot op
school geweest om kennis te maken met de kinderen. Zij heeft samen met Anneke alles besproken
rond groep 4 zodat zij volgende week goed voorbereid kan starten in groep 4. We hopen dat Anneke
en Miep samen een goede afronding van het schooljaar zullen hebben met de kinderen in groep 4.

Formatieplan 2019 -2020
In deze periode zijn alle scholen druk met de personele bezetting voor het komend schooljaar vorm
te geven. Ook wij zijn actief met elkaar in gesprek over de samenstelling van de groepen, de
personele inzet, en de afstemming van alle taken die daarmee te maken hebben.
We hadden te maken met een krimppopdracht van 1,6 voor komend schooljaar. Deze hebben we al
ingelost met het vertrek van twee collega’s. Dus met de overige leerkrachten gaan we het
formatieplan zorgvuldig invullen. De MR wordt hierin meegenomen. Het streven binnen Codenz is
dat alle scholen op 28 juni het formatieplan delen met de ouders. Dus u kunt dan ook een schrijven
verwachten met een toelichting bij het formatieplan van 2019 -2020 voor het Mozaïek.
Meting sociale veiligheid
We meten jaarlijks d.m.v. een anonieme vragenlijst, in hoeverre de kinderen uit groep 5 t/m 8 zich
veilig voelen op school. Volgende week zetten we de vragenlijst uit onder de leerlingen van de
bovenbouw. Over 2 weken kunnen we dan het resultaat analyseren en daar interventies aan
verbinden die meegenomen gaan worden naar de start in het nieuwe schooljaar. Het schooljaar
begint met “je hoort erbij weken” en dan kan er ingezoomd gaan worden op het groepsproces maar
ook op de interventies n.a.v. de sociale veiligheidsmeting.
Verhuizing groepen van IDL naar het hoofdgebouw
Net voor de zomervakantie gaan we de lokalen, die in de dependance zitten, verhuizen naar het
hoofdgebouw. Dit wordt nog een hele organisatie maar dan kunnen we alle kinderen weer in één
gebouw les geven. Het wordt dus zaak om de komende weken alles in te pakken en de verhuizing
goed voor te bereiden.
Aanvulling belangrijke data
Hemelvaartweekend

Alle kinderen vrij

Maandag 10 juni

Pinstermaandag

Alle kinderen vrij

Woensdag 26 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
Juli 2019

Mozaakje 11
MR
Schoolfeest

15.00 – 18.00 uur

Donderdag 30 mei
t/m 2 juni
Juni 2019

Maandag 15 juli
Woensdag 17 juli
Donderdag 18 juli
Vrijdag 19 juli
Zaterdag 20 juli t/m
zondag 30 augustus

Musical/afscheidsavond
groep 8
Uitreiking 2e rapport
Wisselochtend: alle
kinderen maken kennis
met hun nieuwe leerkracht
Laatste schooldag
Opruimdag
Zomervakantie

Datum en informatie volgt

Groep 8 vrij

Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

