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

Identiteit
Tekst van de dag
De redding die God wil geven, is nu al op aarde te zien. Want steeds meer mensen geloven het goede nieuws
over Jezus Christus. En in de heilige boeken staat: ‘Als je gelooft, ziet God je als een goed mens. Dan zul je
leven.” (Romeinen 1:17)
Als je het nieuws volgt zou je soms gaan geloven dat goed nieuws niet
meer bestaat. Er is van alles aan de hand in deze wereld en er is zoveel
ellende dat je er moedeloos van kunt worden. Wij wel… maar God niet.
Hij wil ons redding geven en bij Hem vinden we goed nieuws: Jezus
Christus. Zijn oplossing vraagt geen grote budgetten of ingewikkelde
plannen; Hij vraagt alleen geloof. Geloof in het Leven!

Start Gebedsgroep
Mijn naam is Cynthia van den Berg, moeder van Jirmeja (7) & Micha (4). Micha gaat sinds het nieuwe
schooljaar naar het Mozaïek. Onze oudste gaat naar speciaal onderwijs. Ik werk zes uurtjes op de
Dagbesteding voor mensen met dementie. Er lag een verlangen op mijn hart om een gebedsgroep te
starten op het Mozaïek. Het is zo belangrijk dat wij mogen bidden voor onze kinderen, leerkrachten,
naasten, het bestuur etc. In de tijd waarin we leven is het denk ik enorm belangrijk dat wij met elkaar God
mogen zoeken en dat Gebed een krachtig wapen is.
Elke tweede woensdag van de maand willen we bij elkaar komen. Wij mogen gebruik maken van de
teamkamer. We zullen starten om 08:45 uur tot 9:45 uur. De eerste keer dat we samen willen komen is op
woensdag 13 november. We beginnen met koffie en thee en even snel een voorstelrondje en waar we voor
gaan bidden. Iedereen is welkom voel je vrij, het is wel prettig om even te weten wie er komt. Heeft u
gebedspunten dan kunt u deze mailen naar: samen.bidden.mozaiek@gmail.com. Ook als u wilt mee bidden
kunt u even een berichtje doen. In de klas kunnen de kinderen hun gebedspunten opschrijven en in een
kistje doen. De gebedsverzoeken worden vertrouwelijk behandeld.
Vriendelijke groet, Cynthia van den Berg.

Team
Juf Ieke
We zijn dankbaar dat het goed gaat met het herstel van juf Ieke. Ze is inmiddels voor de woensdag en de
vrijdag beter gemeld en werkt nu aan de volgende stap: het opbouwen van de hele donderdag. Juf Ria blijft
de maandag en de dinsdag werken in groep 1-2 A.
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Ouders
WIS-collect
Vanuit ons bestuur Codenz is gewerkt aan vernieuwde manier van innen van de bijdragen als
ouderbijdrage, overblijf en schoolreis. We gaan daarvoor gebruik maken van WIS-collect, wat u misschien al
kent van scholen in het voortgezet onderwijs. U ontvangt van ons een mail met daarin een link waarmee u
direct uw bijdrage kunt overmaken. We gaan in november beginnen met de (vrijwillige) ouderbijdrage.
Daarna volgt de overblijf. We leggen het in een bijlage verder uit. U kunt natuurlijk ook wachten op de mail
met de link.

Start van de dag
Onze lessen beginnen ‘s morgen om 8:45 uur en als ze dat niet altijd doen, is dat wel de bedoeling. We gaan
daar de komende periode wat extra aandacht aan geven. We hebben uw hulp daarbij nodig. We willen
graag dat om 08:45 uur alle kinderen in de klas zijn… en de ouders buiten de klas. Op het leerplein boven
begint dan het werken met Bouw en het is voor de lezende kinderen belangrijk dat het dan stil is. Eerst
even naar buiten dus en dan gezellig bijpraten.

Activiteiten
Verkeersdag 16 oktober
Op de woensdag voor de herfstvakantie waren er weer verkeersactiviteiten op school. De
fietsverlichting werd gecontroleerd en de kinderen van groep 1-4 mochten met een
versierde fiets op school komen. Wat zagen ze er allemaal prachtig uit! In iedere
leeftijdsgroep hebben we een winnaar gekozen. De hoofdprijs ging naar de duurzaam
versierde ‘poep-en-plas-fiets’. Wat een creatieve kinderen op Het Mozaïek.

Open morgen 16 oktober
Op woensdag 16 oktober was ook de open dag van scholen in
Zeewolde. De rondleidingteams uit groep 8 stonden klaar om
belangstellende de hele school te laten zien. Mooi om te zien hoe ze
dat samen deden. En met succes: ze hebben elf rondleidingen
gegeven en zoals het er nu uitziet zijn er vijf of zes nieuwe
aanmeldingen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer u nog jonge kinderen heeft die nog niet naar school gaan,
dan willen we u vragen hen rond de derde verjaardag aan te melden
(graag uiterlijk 1 mei voor het jaar van instroom). Op die manier
kunnen wij het nieuwe schooljaar zo organiseren dat alle kinderen
een goede plek kunnen krijgen.
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Schoolontbijt
Volgende week vrijdag is het nationaal schoolontbijt. We beginnen de dag in alle groepen met een ontbijt.
De kinderen moeten daarvoor zelf een b
 ord, beker en bestek meenemen. De kinderen van groep 7
ontbijten die morgen op het gemeentehuis met de burgemeester. Meer informatie over het schoolontbijt
vindt u in een bijlage bij deze nieuwsbrief.

Schoolkorfbal
Op vrijdag 28 september deed groep 5 met twee teams mee met het
schoolkorfbaltoernooi. Een van de teams werd kampioen! Ze hebben de beker in alle
groepen even laten zien. Het was een mooie prestatie.

Mozaïek-podium
Op de woensdag voor de vakantie nam juf Anneke te Napel afscheid met een Mozaïek-podium door groep
1-2 A. Deze week is er alweer een podium, dit keer voor groep 7. Er leuk om te zien met hoeveel
enthousiasme er is geoefend. Het belooft weer een mooi programma te worden.
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01-11
06-11
07-11
07-11
08-11
13-11
24-11

Mozaïekpodium groep 7 met groep 5 en 8 én ouders als publiek (11:30-12:00 uur)
Stakingsdag - geen school
Juf Marianne jarig
Koffiemorgen in de teamkamer (08:45-09:45 uur)
Nationaal schoolontbijt (groep 7 ontbijt met de burgemeester)
Gebedsgroep in de teamkamer (08:45-09:45 uur)
Kerk-School-Gezinsdienst bovenbouw

Op verzoek
Vrijwilligers gezocht voor het LOCT
Het LOCT (Leer- en Ontdekcentrum Techniek Zeewolde) gaat na de herfstvakantie weer starten, een dezer
weken krijgen jullie de aanmeldingsformulieren voor de groepen 5 tot en met 8. Voor het geven en ook
bedenken van de lessen zijn vrijwilligers nodig. In de bijlage staat daarvoor een oproep. Zou deze in jullie
nieuwsbrief kunnen worden opgenomen? Vrijwilligers kunnen ouders zijn, maar evengoed bijvoorbeeld
pensionado's. Dus mocht je nog iemand in je omgeving weten? Namens de basisscholen zit ik in het bestuur
van de Stichting LOCT Zeewolde, vandaar dat jullie deze mail van mij ontvangen. Alvast bedankt voor het
meedenken!
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