Elk kind veelzijdig en uniek
Nieuwsbrief van de school met daarin berichten over onderwijs en activiteiten op school.

Identiteit
Dit is mijn eerste nieuwsbrief op deze school en dat is altijd even aftasten. In de laatste nieuwsbrief op de
website kwam ik een mooi gedachte tegen over Hemelvaart en Pinksteren. Ik ga in die lijn verder door
identiteit een plaatsje te geven bovenaan de nieuwsbrief. Ik doe dat aan de hand van de tekst van de dag
die ik op mijn telefoon ontvang. Soms is de link met de school snel gelegd en soms is dat even zoeken. Maar
als een tekst je niet zo goed ligt… moet je soms even anders gaan liggen… Reageer gerust.

Tekst van de dag
Elkaar liefhebben betekent dat we leven volgens de regels van God. Want Gods belangrijkste regel is, dat we
leven in liefde. Die regel kennen we al sinds we christenen zijn (2 Johannes 1:6 - Bijbel in gewone taal).
Mensen die een christelijke school zoeken hebben daarvan
verschillende verwachtingen. Een ding hebben ze meestal gemeen:
ze verwachten iets positiefs van de manier waarop mensen binnen
de school met elkaar omgaan. In onze missie hebben we dat
verwoord onder Passie & Plezier: Leren is leuk! We werken met
passie en plezier vanuit protestants christelijke identiteit, waar we
elkaar waarderen en respecteren. Daar waar dat al zichtbaar is zijn
we trots en dankbaar. Daar waar we nog kunnen groeien gaan we
met elkaar de uitdaging aan.

Kind op maandag
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen over schepping
en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent
niet dat ze alleen over het verleden gaan - het zijn ook verhalen over vandaag en morgen. Over hoe het
donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde
geweld aan doen. Maar ook over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze verhalen
leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering mogelijk, voor jouzelf en voor de wereld.
Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’. Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke
vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze
misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf ook dit
schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen
kunnen helpen om daarover na te denken.
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Team
Even voorstellen: de nieuwe leerkracht voor groep 1-2 A
Mijn naam is Ria Bosma en ik woon in Zeewolde samen met mijn man en drie dochters
waarvan de oudste door de week in Groningen studeert. De afgelopen 5 jaar heb ik
buiten Zeewolde gewerkt op een basisschool, maar zo langzamerhand begon de
gedachte te groeien dat ik toch weer terug wilde naar Zeewolde. In mijn schoolleven
heb ik op verschillende scholen en in verschillende groepen gewerkt, maar m’n hart
ligt bij de onderbouw. Daarom kijk ik ernaar uit om hier op Het Mozaïek in groep 1/2
te kunnen beginnen en samen te werken met Ieke en de andere collega’s. We zitten
nog vroeg in het schooljaar, dus tijd genoeg om aan elkaar te wennen! Verder mag ik
als onderbouwcoördinator aan de slag en hoop daarmee de school van dienst te zijn.
Na de herfstvakantie hoop ik te beginnen en kennis te kunnen maken met de kinderen en u als ouders; ik
kijk er naar uit!

Even voorstellen: de interim intern begeleider
Ik ben Rian Renting en ik ben vanaf het begin van dit schooljaar op het Mozaïek aan
het werk als interim intern begeleider. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen en 2
kleinkinderen. Ik heb ruime ervaring in het onderwijs in verschillende functies, maar
vooral als (interim) intern begeleider. Mijn werk in het kort: Als er tijdens de
ontwikkeling van een kind vragen zijn, dan kijk ik samen met de leerkracht of samen
met leerkracht en ouders wat er nodig is voor een kind. Als u vragen hebt, dan kunt u
mij mailen (rianrenting@codenz.nl), bellen (via het schoolnummer) of even bij mij
binnenlopen. Ik hoop op een prettige samenwerking.

Even voorstellen: PABO-stagiaire
Ik ben Carmen, 22 jaar en woon in Zeewolde. Vanaf heden zullen jullie mij regelmatig
op school zien. In september ben in namelijk gestart met de PABO en dit schooljaar
mag ik stagelopen bij het Mozaïek. Hier heb ik onwijs veel zin in. Vroeger heb ik zelf op
het Mozaïek gezeten en ik kijk er naar uit om nu aan de andere kant van het lokaal te
mogen staan, ik hoop veel van en met de kinderen te kunnen leren.
Ik zal stage gaan lopen in de groepen 3, 1/2 en 6. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke
dingen met vrienden of familie, ook lees ik graag. Een paar van jullie kennen mij
misschien van Balletschool Zeewolde waar ik regelmatig te vinden ben. Ik heb heel
veel zin in mijn stage en kijk er naar uit om jullie allemaal te leren kennen!

Data
vr
ma
wo
vr

27-09
30-09
09-10
18-10

Schoolkorfbal groep 5
Koffiemorgen ouders en directie (8:45-9:45 uur)
Afsluiting kinderboekenweek
Mozaïekpodium groep 1-2 A (11:30-12:00 uur)
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Activiteiten
Kamp groep 8
Groep 8 is vorige week dinsdag, woensdag en donderdag op kamp in Ermelo geweest. We
hadden het getroffen met mooi weer, dus we zijn veel buiten geweest. We hebben ren mooi
fietstocht met foto-opdrachten op de heenreis gehad, in het bos gespeeld, zelfs toen het erg
donker was, dat was spannend. Ook kwamen we in Harderwijk weer ouders tegen. De sfeer op het
kamp was erg goed, de kinderen zijn er een hechtere groep door geworden en de leiding heeft
genoten. Hier kunnen de leerkrachten van groep acht weer op verder bouwen voor de rest van het
jaar.

Cultuurdag De Verbeelding - dinsdag 24 september - groep 7
We kwamen binnen en we gingen in de kring zitten. Toen gingen ze ons vertellen wie ze waren.
We werden in groepen ingedeeld, wat meester al tevoren in de klas had gedaan. Wij begonnen in
de ruimte waar we al zaten. We gingen eerst naar de kunst kijken die er hangt. Toen gingen we
naar buiten. We gingen de monumenten bekijken. Het duurde wel een tijdje. Het was aan het eind
wel een beetje van:,,Hoe lang gaat dit nog duren.´´ Daarna gingen we even pauze houden. Toen
we klaar waren met spelen, gingen we een handschoen monster maken. Dat deden we met een
stukje vilt. Het was erg leuk om dit te doen. We hebben aan dit handschoenen monster gewerkt tot
aan de lunch.
Na de lunch gingen we weer naar de kring. Daar moesten we een eigen standbeeld maken, dat
deden we van klei. We kregen ook een boekje waar we in gingen schrijven waarvan hij was
gemaakt, een schets,hoe hij heet, een waar hij komt te staan.Daarna gingen we verder met ons
handschoen monster. Dat was een lastig klusje.Toen we klaar waren met de handschoen eraan
naaien kwamen de ouders kijken wat we hadden gemaakt. Aan het eind werd er een foto gemaakt
met ons en de handschoen monsters.
Met dank aan Zoë uit groep 7.

Organisatie
Hierbij een herinnering aan de starttijd van de schoolmiddag. De school begint weer om 13:15 uur.
Vanaf 13:00 uur kunnen kinderen die thuis hebben gegeten weer op het plein komen. Tot die tijd is
het plein voor de kinderen die overblijven.
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Onderwijs
Ontwikkeling leerpleinen
De afgelopen twee jaar is door het team nagedacht over de inrichting van leerpleinen in de school. Een
leerplein is een open ruimte in de school waar kinderen van verschillende groepen kunnen werken aan hun
eigen opdrachten. Dit kan een stiltewerkplek zijn, bijvoorbeeld ‘s morgens tijdens rekenen. Het kan ook een
groepsopdracht zijn of een project voor vier keer wijzer. De plannen zijn inmiddels concreet uitgewerkt
door de leverancier van het meubilair. We ronden de bestelling deze maand af en met een levertijd van 8
weken hopen we eind 2019 de nieuwe leerpleinen helemaal in gebruik te nemen.

Kinderboekenweek
Op woensdag 9 oktober er een afsluiting van de Kinderboekenweek, dit is van 12.00 uur tot 13.00
uur. Het Thema is dit jaar “Reis je mee”. U bent dan van harte uitgenodigd om op school te komen
kijken samen met uw kind(eren).Er zijn diverse activiteiten op school te doen voor de kinderen. De
kleedjesmarkt is er dit jaar weer bij hier kunnen de kinderen hun eigen boeken verkopen en
misschien weer andere kopen.
Andere activiteiten zijn:
- Poppenkast met reisverhaal(vervoersmiddelen).
- Speurtocht ‘Mee op reis” rond kinderboekenweek door de school
- vervoermiddel knutselen
- Een aantal kinderen van groep 8 gaan schminken
- Voorlezen door kinderen van groep 8
- En er is limonade en een maanburger .
Wij hopen u te zien op 9 oktober.

Indeling Mozaïekpodium schooljaar 2019/2020
Tijdens het Mozaïekpodium verzorgt een van de groepen een programma voor twee groepen en
natuurlijk voor hun ouders en bekenden. Het Mozaiekpodium is op vrijdagmorgen van 11.30 uur tot
12.00 uur. U kunt de datum voor uw kind vast noteren. Het zou fijn zijn als het lukt om erbij te zijn.
13 maart
3 april
17 april
24 janarui

Groep 6
Groep 7
Groep 5
Groep 4

31 januari
18 oktober
20 maart
Eindmuscial
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Groep 3
Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 8

