Maastricht, 26-08-2019

Beste ouders/verzorgers,
De eerste week van dit schooljaar zit er weer op. Afgelopen week zijn we weer met veel
enthousiasme met de leerlingen begonnen in een nieuw cluster en we hopen dat iedereen
terug kan kijken op een fijne start. We zagen heel veel vertrouwde gezichten al dan niet
“rollend” de school binnenkomen, maar er kwamen ook weer heel wat nieuwe gezichtjes
naar binnen. Voor deze nieuwe kinderen en hun ouders/verzorgers een bijzonder welkom
op onze school. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen.
Schoolgids 2019-2020
In de bijlage treft u de nieuwe schoolgids aan. We
hebben de informatie uit de schoolgids dit jaar anders
ingericht. De schoolgids in de bijlage bevat praktische
informatie over ons onderwijs. De gids bevat alle
wettelijk verplichte onderdelen. Alle bovenschoolse
protocollen hebben een andere plek gekregen, zodat
de gids minder lijvig en hopelijk een stuk
overzichtelijker is geworden. De bovenschoolse
protocollen vindt u op onze website en op de website
van onze stichting MosaLira. Een actuele schoolgids
is altijd terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl
Tot slot starten we in september met een nieuw
ouderplatform “schoudercom”. Dit platform geeft ons
nog meer mogelijkheden om hele praktische dingen
met elkaar te delen. Op deze manier hopen we voor
een nog betere communicatie te zorgen. Maar mocht
u vragen hebben, stel ze gerust.
Informatie avond
Op dinsdag 3 september bent u van harte welkom voor onze informatie avond “nieuwe
stijl”! Zoals aangekondigd komt u niet alleen naar school, maar met uw kind(eren). Wie kan
nu beter vertellen hoe de dag op school eruit ziet dan de kinderen zelf. De info avond is van
17.30 tot 19.00 uur. Er is een vrije inloop. Dus u kunt zelf bepalen wanneer u komt.
Daarnaast is er een informatiemarkt in de aula. Tal van organisaties presenteren zich hier,
zoals onze Ouderraad, Kinderstralen, de verkeersbrigade, MIK en een aantal externe
partners. U kunt hier terecht met vragen die u rechtstreeks kunt stellen, om extra informatie
of misschien wilt u wel ergens bij aansluiten! Ga zeker een kijkje nemen. Ze staan er voor
u! Meer specifieke info volgt nog.
Een goede start
In de vakantie hebben we nog een stevige verbouwing laten uitvoeren. Dit keer waren vier
lokalen bij de kleuters aan de beurt. Alleen in de afwerking moet nog iets gebeuren, maar
dat zal de komende weken worden afgerond.

We zijn in de diverse clusters de weekplanningen steeds beter op elkaar af aan het
stemmen en we werken steeds gerichter groepsdoorbrekend, om goede passende
onderwijsarrangementen te realiseren.
Naast het werken met de leerpleinen geven we het onderwijs ook steeds meer kleur door
samen aandacht te besteden aan het onderzoekend en ontwerpend leren, wetenschap &
techniek en staan de eerste talentmiddagen al op de planning. We hebben binnen het team
een aantal expertisegroepen ingericht, om deze thema’s meer handen en voeten te geven.
Ook is onze sportdocent meester Ruben Gardeniers gestart om sport en bewegen nog
meer impuls te geven.
Dit alles moet leiden tot een manier van onderwijs, die we komend jaar in een nieuw
schoolplan voor vier jaar gaan vastleggen.
Verjaardagen en traktaties
We zien dat het vieren van verjaardagen en het eventueel trakteren vraagt om een
heroverweging. In een enkel cluster wordt al niet meer getrakteerd. Dit vraagt om een
nieuwe schoolregel. Daar komen we gauw op terug. Wat blijft is uiteraard het vieren van de
verjaardag van ieder kind. Dat is en blijft een speciaal moment, ook op school!
Definitieve vaststelling vakanties, studiedagen en vrije dagen
In de laatste nieuwsbrief voor de vakantie hebben we al zoveel mogelijk de vakanties en
vrije dagen proberen door te geven. Er is één kleine wijziging (dik gedrukt) doorgevoerd. Dit
lijstje is nu compleet en ziet er definitief als volgt uit:

Het overzicht van vakanties, studiedagen en vrije dagen:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
20-04-2020 t/m 01-05-2020
13-07-2020 t/m 21-08-2020

Vrijdagmiddag 21 februari (voor carnavalsvakantie) Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school
Vrijdagmiddag 10 juli (voor zomervakantie)
Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur school

Vrije dagen en studiedagen:
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Maandag

06-12-2019
06-02-2020
03-03-2020
04-05-2020
05-05-2020
21-05-2020
22-05-2020
01-06-2020
08-06-2020
15-06-2020

Studiedag
Studiemiddag
Studiedag
Studiedag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Vrije dag
Pinkstermaandag
Studiedag
Studiedag

Vrijdagochtend 24-01-2020
Vrijdagochtend 31-01-2020

Kinderen groep 1 vrij
Kinderen groep 1 vrij

Vrijdagochtend 29-05-2020
Vrijdagochtend 05-06-2020

Kinderen groep 1 vrij
Kinderen groep 1 vrij

