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EERSTE RAPPORT 

In verband met de lockdown krijgen de kinderen later in het schooljaar hun rapport en niet op 
donderdag 4 maart. De oudergesprekken gaan wel door. Deze zullen zijn in de week van 8 maart. 
Vanwege alle maatregelen i.v.m. het Coronavirus zullen deze online zijn. U ontvangt daarvoor 
volgende week een email. Met de link in de email kunt u zich inschrijven op een van de 
aangegeven tijdstippen. 
Mocht dat niet lukken of heeft u zich voor het einde van volgende week niet ingeschreven dan 
zullen wij u indelen en ontvangt u via uw kind de tijd.  
Voor de kinderen van groep 8 is er al een adviesgesprek geweest dus de ouders van groep 8 
ontvangen geen link om in te schrijven. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn twee nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan een voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Fanni Steflik in groep OAN Blauw. 
En een leerling voor de basisschool: Ithan Lisowski in de Startgroep. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Ithan in de Startgroep, Nafi gr.2, Nordiin gr.2, Naïl gr.2, Ritaj gr. OAN Blauw, Emma gr. OAN Geel 
en Emilia gr.4. 
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
 

Hallo, 
Hier eindelijk weer wat nieuws van ons, 
 

We zijn weer gestart op het peuteraanbod met een nieuw thema “eten en drinken”. 
In dit thema worden woorden en begrippen geleerd rondom eten en drinken. We maken een winkel  
in de klas waar kinderen dingen kunnen kopen en betalen. Het ligt dicht bij de belevingswereld van 
de kinderen. Kinderen groeien op met eten en drinken. Kinderen weten dat je eerst boodschappen 
moet gaan doen in de winkel of op de markt om daarna te gaan koken of bakken om te eten. 
 

Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “eten en drinken ” we bieden deze woorden aan  
in allerlei spelactiviteiten. 
 

De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn:  
 

De winkel, kopen, dicht, open, de portemonnee, het geld, betalen, alsjeblief, dank je wel, 
de worst, de cent, genoeg , duur, goedkoop, te veel, het vlees, te weinig.                            

http://www.kc-mozaiek.nl/


 

 


