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COVID-19 OP SCHOOL 

Helaas hebben we veel besmettingen met het COVID-19 virus onder zowel de kinderen als de 
medewerkers. Daarom zijn er een aantal groepen in quarantaine en moeten er groepen soms 
een of meer dagen thuisblijven als er geen leerkracht beschikbaar is. Wij snappen dat dit van u 
veel flexibiliteit vraagt en willen u dan ook nu al bedanken voor het meedenken en meewerken 
wat u nu al doet en wat waarschijnlijk ook nog wel even nodig zal zijn. 
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we ook deze lastige periode weer goed door zullen 
komen! 

 

NIEUWE LEERLINGEN 
 

Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan een voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Samrawi Ykaalo in groep OAN Blauw. En twee leerlingen voor de 
basisschool: Paula Zega en Gebriel Ykaalo allebei in de Instroomgroep.  
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 
 

De jarigen van deze week zijn:  
Paula instroomgroep, Sham gr.2, Abdulmajid gr.OAN Blauw, Aya gr.7 en Keano gr.7 
 
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!  
 
 

HERINNERING STUDIEDAG WOENSDAG 26 JANUARI 
 

Woensdag 26 januari staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan vrij.  
Deze dag staat ook aangegeven op de schoolkalender. 
Dit geldt niet voor de kinderen van de peuterspeelzaal. 
 

JUF CLAUDIA STELT ZICH VOOR: 
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Claudia Merkelbach. Ik ben 42 jaar en woon in Helmond  
samen met Geert en onze dochters Elise en Frédérique. 21 jaar heb ik 
lesgegeven aan vooral leerlingen uit de middenbouw.   
Afgelopen week ben ik gestart op KC Mozaïek in OAN groep rood.  
Het was een ontzettend leuke en leerzame eerste week en ik kijk er  
enorm naar uit om de school, de kinderen en iedereen beter te leren kennen. 
 
 
 

INFORMATIE VAN DE VERKEERSWERKGROEP 
 

''In het begin van het schooljaar hebben we een enquête gestuurd over de verkeerssituatie 
rondom school. We zijn ondertussen druk bezig geweest. Binnenkort ontvangt u hier een video 
van. We zijn benieuwd hoe u nu de situatie rondom school ervaart. U kunt deelnemen via de 
volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/NBHelmondKCMozaiek 

http://www.kc-mozaiek.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/NBHelmondKCMozaiek


DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 2022 
 

Van 26 januari t/m 5 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats.                                                                                  
Doel van deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. Waarom is voorlezen nu zo belangrijk?  

 
Alleen maar voordelen als je graag leest!                                                                                                                  
En graag lezen doe je pas als je een leuk, goed en interessant boek hebt. En welk boek dat is, 
dat is voor iedereen verschillend. In de bibliotheek is de keuze enorm!!  
Ga eens een kijkje nemen! 
 
De Nationale Voorleesdagen op Kindcentrum Mozaïek 
Op donderdag 27 januari starten de kinderen van de instroomgroep, groep 1,  
groep 2, groep 1-2 groep 3 en groep 4, OAN groepen blauw, geel en groen  
de Nationale Voorleesdagen met een voorleesontbijt.                                                                                                                                                      
Kinderen mogen in hun pyjama naar school komen en brengen naast de lunch ook een ontbijt 
van thuis mee. We gaan samen ontbijten en luisteren naar mooie prentenboeken voorgelezen 
door leerlingen van groep 7 en 8. 
Op het podium in de aula richten we Bookflix in. Alle leerkrachten nemen hun favoriete 
prentenboek mee zodat we deze verhalen samen met de kinderen kunnen lezen.                                                                  
Op deze manier kunnen wij als team elkaar ook inspireren!                                                                                              
In de volgende Mozaïekstukjes laten we u zeker weten welke boeken favoriet waren bij de 
kinderen! 



 
 



NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zijn alweer een week verder in het thema en het lokaal is al omgebouwd met bedden en 
materiaal voor de zieken. Er wordt al volop dokter /patiënt gespeelt en daarbij spelen de 
kinderen de rollen van de dokter en de zieke. De dokter geeft pillen en geeft prikjes, en 
wondjes worden verzorgd met pleisters. En ook de knuffels zijn ziek.  

 
 

De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
 

Verdrietig, huilen, de traan, troosten, vasthouden, op schoot, de schoot, lachen, moe, zorgen, 

de lamp, het licht, het knopje, drukken, alleen, de deken. 

 

NIEUWS VAN JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER 
 

Jeugdtheaterschool Annatheater gaat weer aan de slag!  
 

Wat waren we blij om te horen dat de lessen op onze Jeugdtheaterschool weer kunnen 
beginnen.  
 

Gratis proeflessen toneelspelen 
Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 16 jaar geleden Jeugdtheater- 
school Annatheater opgericht. Al die jaren bieden we een gedegen lesprogramma waarin 
kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen.  
 

Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent?  
Kom dan eens in het Annatheater toneelspelen! In de maand januari zijn er gratis proelessen. 
Doe je mee? De lessen worden vanaf 19 januari op woensdagen en donderdagen gegeven. 
 

Auditie “Anna Producties” 
Anna Producties, de productiegroep van Jeugdtheaterschool Annatheater, houdt op maandag 
24 januari audities voor de theaterproductie die begin oktober 2022 in première zal gaan. 
 

Hier een citaat uit de recensie in het Eindhovens Dagblad van onze laatste voorstelling:  
"De spelers spreiden een enthousiasme en professionaliteit tentoon, die je als toeschouwer 
bijna hun jeugdigheid doet vergeten." 
 

De repetities zijn elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en een aantal keren in het 
weekeinde. De repetities beginnen op 27 januari. 
 

Er wordt contributie gevraagd om deel te nemen aan deze productie. 
 

Heb je interesse? Neem contact op met Lavínia Germano, laviniagermano@annatheater.nl  
of bel: 06-44369288. 
 

Film Jeugdtheaterschool: zie het filmpje over onze Jeugdtheaterschool gemaakt door 
Yasemin Kevser op: https://youtu.be/9Bjmr4QchYI 
 

mailto:laviniagermano@annatheater.nl

