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HET SCHOOLJAAR IS WEER BEGONNEN!
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen. Wij hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie
hebben gehad. We gaan er allemaal samen weer een mooi jaar van maken!
Jullie hebben als het goed is de maatregelen die nu nog gelden al gezien via de persoonlijke inbox.
We zetten ze hier ook nog even op een rijtje:
Afstand houden:
•
•
•

Leerkracht en kind houden waar mogelijk afstand (1,5 meter).
Leerkrachten onderling houden altijd de afstand van 1,5 meter aan.
Kinderen hoeven onderling geen afstand te bewaren.

Ouders en schoolgebouw:
•
•

Ouders mogen niet in het schoolgebouw komen.
Wanneer een fysiek gesprek met een ouder noodzakelijk is, kan een ouder alleen na een
afspraak met de directie in het schoolgebouw komen. Dan volgt er een triage (Vraaggesprek) en
als het duidelijk is dat er geen symptomen zijn, zal het gesprek plaatsvinden.

Brengen van de kinderen:
•

Op de speelplaats staan de leerkrachten van de groep vanaf 8.20 uur om uw kind op te vangen.
We verdelen de groepen op de volgende manier:

o

De kinderen van de startgroep en de groepen 1 en 2 en 3 komen aan de achterkant van het
gebouw binnen. De groepen gaan door de eigen deur naar binnen zoals het was voor de
maatregelen. De poort aan de achterkant wordt opengemaakt en het is de bedoeling dat u met uw
kind (van de startgroep en de groepen 1, 2 en 3) gebruik maakt van deze poort. Zodra de
leerkracht de deur openmaakt stuurt u uw kind naar binnen. Uw kind wordt binnen opgevangen
door de leerkracht. Ouders blijven op afstand staan. Wanneer u ook een kind heeft in groep 4, 5 of
6 zullen we ervoor zorgen dat deze kinderen ook aan de achterkant naar buiten komen.
De groepen 4, 5 en 6 verzamelen op het schoolplein. En komen het plein op door de poort bij het
parkeerterrein.
De groepen 7 en 8 komen gewoon om 8.30 uur naar school en verzamelen bij de Ping Pong tafels.

o
o
•
•
•

Kom niet eerder naar school. Blijf niet wachten om zo, zo min mogelijk volwassenen dicht op elkaar
te hebben. De leerkracht neemt de kinderen mee naar binnen.
We vragen u zoveel mogelijk alleen uw kind naar school te brengen dus door 1 ouder/ verzorger.
De kinderen van groep 7 en 8 komen waar mogelijk zoveel mogelijk alleen naar school.

Ophalen van de kinderen:
•

U kunt uw kind op komen halen op dezelfde verzamelplek als waar u uw kind in de ochtend naar
toe brengt.
o Dus voor de startgroep, groep 1, 2, en 3 aan de achterkant van het gebouw. De
leerkrachten staan bij de deur en sturen de kinderen naar u toe. Zorg dat u afstand houdt
zodat er voldoende overzicht is voor de leerkrachten.
o De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 komen net als nu aan de voorkant het gebouw uit
waar u ze op kunt halen. Ouders staan of bij het hek of op het speelplein op de
verzamelplekken van de kinderen.
o De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan zelfstandig naar huis.
o Ook hier geldt kom alleen naar school, blijf op afstand, kom niet te vroeg en ga meteen
naar huis zodra uw kind bij u is.

Contact met leerkracht/ directie:
•

Wanneer u iets met de leerkracht wilt bespreken, dan gebeurt dat telefonisch of via mail.

Hygiëne in de klas en in school:
•
•
•
•
•
•

Er zijn in elke klas hygiënemiddelen voor kinderen en leerkracht beschikbaar.
Elke dag worden lokalen en toiletten schoongemaakt.
Deuren worden zoveel mogelijk open gezet zodat de kinderen niet de klink aan hoeven te raken.
We vragen kinderen buiten hun fruit, boterhammen en drinken, ook een eigen drinkbeker mee te
nemen welke gebruikt wordt door het kind alleen wanneer hij of zij water wil drinken. Graag
voorzien van naam.
Wanneer kinderen binnenkomen wassen zij eerst hun handen, ook na het buitenspelen, voor het
eten en na het toiletgebruik wassen kinderen hun handen.
De hygiëne regels komen op alle toiletten en lokalen te hangen, zodat de kinderen hier steeds op
gewezen worden.

Kinderen met gezondheidsrisico’s:
•

Wanneer uw kind of iemand uit uw gezin in een risicogroep vallen m.b.t. hun gezondheid, vragen
wij u contact op te nemen met de directie via: directie@kc-mozaiek.nl zodat we samen tot een
oplossing komen.

Wanneer blijft uw kind thuis?:
Bij een van de volgende klachten moet uw kind thuisblijven:
o
o
o
o
o
o
o

Neusverkoudheid, loopneus
Niezen
Keelpijn
Hoesten
Moeilijk ademen/ benauwdheid
Tijdelijk minder ruiken en proeven
Koorts boven 38 graden, bij koorts blijven ook alle andere kinderen uit het gezin thuis!

Voor kinderen tot en met 6 jaar geldt dat ze bij een neusverkoudheid wel naar school mogen, alleen niet als
ze daarbij ook koorts hebben.
Wanneer uw kind op school klachten ontwikkelt, bellen wij u direct op en moet u uw kind per direct op
komen halen.
Leerlingen die positief getest zijn op Corona moeten tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De
leerling mag pas weer naar school als hij/ zijn 24 uur geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet
de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via de mail: directie@kc-mozaiek.nl

ROOKVRIJ SCHOOLPLEIN
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf het nieuwe
schooljaar een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt
worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers.
Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.
Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken,
doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in
hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en
voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het
hek in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde
leeromgeving voor onze kinderen.
INFORMATIEAVOND
In de schoolkalender heeft u waarschijnlijk al gezien dat we op maandag 7 september een
algemene informatieavond hebben gepland. Deze zal dit jaar vanwege alle maatregelen niet in
de klas plaatsvinden zoals u normaal van ons gewend bent. Op welke manier we u wel van alle
informatie gaan voorzien, krijgt u nog te horen.
NIEUWE LEERLINGEN
Wij heten alle nieuwe leerlingen die deze week op onze school zijn begonnen, van harte welkom
en wensen ze een fijne tijd op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Cartagena gr.2, Thando gr.3, Oliwia gr.4, Lamia gr.6, Simāo gr.6, Daiana gr.8 en Wiktoria gr.8.

BELANGRIJK: UW GEGEVENS!!!
Het is van groot belang dat ouders en school elkaar goed en altijd kunnen bereiken. Daarom is
het belangrijk om de juiste gegevens aan ons door te geven. De gegevens hoeven alleen
doorgegeven te worden als die veranderd zijn. Ook als u een verandering wilt m.b.t. de
toestemming van foto’s of videobeelden.
U kunt de juiste gegevens bij de leerkracht van uw kind inleveren. Alvast bedankt!
BIBLIOTHEEK BOEKEN
Heb je thuis nog biebboeken liggen, dan moet je ze op school inleveren. Niet vergeten!
GYMDAGEN
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:

groepen: 3, 4 7 en 8.
groepen: OAN blauw, OAN geel, OAN rood, 5 en 6.
groepen: 3, 6, 7 en 8. In de speelzaal de groepen: Startgroep, 1, 2, en OAN 1.
groepen: OAN blauw, OAN geel, OAN rood, 4 en 5.

Vanaf groep 3 moeten de kinderen gymschoenen, een gymshirt en een gymbroek meenemen.
THE HOUSE OF TYPING
Vandaag krijgen alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een brochure over de typetraining mee
naar huis. De ICT omgeving ontwikkelt zich razendsnel en toetsenbordvaardigheid is een
noodzakelijke basisvaardigheid voor iedereen.

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
Het schooljaar is weer begonnen en de eerste week zit er al weer bijna op.
Het is een rare tijd door corona maar met wat aanpassingen maken
we er toch een leuk schooljaar van.
We zijn gestart met het thema “Welkom”en heten alle kinderen weer welkom,
ook de nieuwe kinderen veel plezier op het peuteraanbod.
De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn:
Het kind, het meisje, de jongen, hij, zij, zeggen hoe,heten, de naam, vragen, kennen, iedereen.

INFORMATIE VAN GEMEENTE HELMOND

Zit je ergens mee?

bel 14 0492

Wie zijn wij?
Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezinnen namens alle gezins- en
jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers:
Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman, Karlien de Hont en Lenneke Roks.
Wij zijn ervaren gezins- en jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag van kinderen en
jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan
over slaapgedrag, regels in huis, het leren van nieuwe vaardigheden, omgaan met ongewenst
gedrag, de communicatie in het gezin, zelfstandig wonen voor jongeren etc.
Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van zorg en
ondersteuning. Bijvoorbeeld over gezondheid, geldproblemen, mantelzorg, problemen rondom
een scheiding en ga zo maar door.
Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te krijgen of om de juiste zorg
en ondersteuning te krijgen, bel dan gerust! Mochten wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden,
dan zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste persoon komt of wijzen wij u de weg.
Contactgegevens
14 0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
Meer informatie?
www.zo-helmond.nl
Met vriendelijke groeten,

Nicole Dekker

Lies Geurts

Wendy Bergman

Karlien de Hont

Lenneke Roks

PLEEGZORGINFORMATIEAVOND

Pleegzorginformatieavond in Helmond
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat
ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang
binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een
(bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder
gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in de regio Helmond. Heb jij
weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg
Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, organiseert Combinatie Jeugdzorg op
maandag 14 september van 20.00 tot 22.00 uur een pleegzorginformatieavond in De
Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg
op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over
de eigen ervaringen.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 245 1945 of
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een
informatiepakket aanvragen.
Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg
inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

