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SCHOOLFRUIT
Dag allemaal
Volgende week, 10 november, beginnen we weer met het Schoolfruit-project.
Dit betekent dat de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag van school
fruit krijgen. Kinderen mogen natuurlijk hun eigen fruit meenemen.
Op maandag en vrijdag is er dus geen Schoolfruit en is het de bedoeling dat
de kinderen hun eigen fruit meenemen.
THEMA “HERFST” IN DE STARTGROEP
Hallo ,
Hier een bericht uit de startgroep.
We zijn al weer een aantal weken bezig met het thema “ herfst”.
We hebben al veel geleerd over de wind die de blaadjes van de bomen waait.
De spin die een spinnenweb maakt. Maar ook dat er in het bos een egel, een uil
en een eekhoorn woont. Ook zijn we gaan kijken naar mooie paddenstoelen.
In onze klas hebben we ook een mooie thematafel met allemaal spullen uit het bos.
We zingen ook liedjes over de herfst. Dat is super leuk en gezellig.
Het boek dat we lezen aan onze verteltafel heet “ wat nu Olivier?”
We hebben buiten ook met de parachute gespeeld en daar allemaal bladeren omhoog
laten waaien. Dat vonden we erg leuk

STUDIEDAG MAANDAG 16 NOVEMBER
Noteer alvast in uw agenda.
Maandag 16 november 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.
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NIEUWE LEERLING
Deze week is een nieuwe leerling begonnen voor de basisschool:
Oli Łabiszak in de Startgroep. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een
fijne tijd op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Ivy gr.2
Nevaeh Jo gr.3
Seda gr.8 en
Macey gr.8
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
Bij het herfstthema lezen we elke dag uit het boek van “Wat nu Olivier”.
In het boek gaat Olivier achter een blaadje aan terwijl z’n vader en moeder in de tuin bezig zijn.
Olivier dwaalt steeds verder af, totdat hij merkt dat hij z’n vader en moeder kwijt is.
Wat nu? Hoe moet hij dit oplossen? Het boek wordt met de kinderen bekeken en besproken:
wat doet Olivier nu? Wat denk je, kan papa Olivier horen? Waarom niet?
Ben jij papa/mama ook wel eens kwijt geweest? Wat heb je toen gedaan?
Wat zou Olivier gaan doen?

Ook zingen wij een liedje met de kinderen op de melodie van 1 2 3 4 hoedje van papier.
1-2-3-4- blaadje hier blaadje daar
1-2-3-4- Olivier kent geen gevaar.
1-2-3-4- mama beer, papa beer
1-2-3-4- ik zie jullie niet meer.
Wat moet Olivier nu doen ,brullen als een kampioen.
1-2-3-4- daar ziet hij mama weer.

Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “herfst” We bieden deze woorden aan in allerlei
spelactiviteiten. De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn:
Het bos, de vogel, de vleugel, de uil, de nacht, de maan, schijnen, de mens, de afdruk,
de blubber, dit, passen, dat, het hert, de schoen.

VERKEER IS ERG BELANGRIJK!
''Op school vinden we verkeer erg belangrijk. Want als de kinderen naar school toe komen,
moeten de kinderen wel weten hoe dit veilig te doen. Vanaf dit jaar vindt u daarom een paar
keer per jaar een verkeerskrant bij de Mozaïekstukjes. Vandaag sturen we daarom de eerste
mee! Hier zullen we de belangrijkste, maar ook leuke zaken in zetten die met verkeer te maken
hebben''.

Verkeerskrant
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Hoe gaan de kinderen naar school?
In augustus 2020 hebben we gevraagd aan alle kinderen hoe ze naar school komen. Nu hebben we na de
herfstvakantie opnieuw een meting gedaan. De meeste komen met de auto, de fiets of te voet. Natuurlijk
weten we dat niet iedereen met de fiets of te voet naar school kan komen, maar we moedigen dit wel aan.
Zeker als je dicht(er) in de buurt woont van school. En het is ook nog een goede manier om ’s ochtends wakker
te worden en lekker gezond!

De resultaten van augustus (boven) en oktober (beneden) 2020:

Zichtbaarheid

Parkeren rondom school

Nu de herfstdagen weer korter worden, is het
vaak in de ochtend nog schemerig. Voor kinderen
die te voet of met de fiets naar school komen, is
het belangrijk om zichtbaar te zijn. Hier
verschillende tips:
Te voet:

Helaas merken we dat er nog ouder(s)/verzorger(s)
zijn die de auto niet parkeren op de juiste plaats. Zo
zien we auto’s in het gras staan naast school of op
parkeerplaatsen voor mindervaliden of taxi’s. Dit is
niet de bedoeling. Bij controle van de handhaving
of de politie riskeert u ook een boete van €95,- tot
€140,-

-

Loop op een zichtbare plaats op de stoep en
niet te dicht bij de weg.
Doe een reflecterende band om je arm.
Kijk of je lichte(re) kleding / een jas aan kan
doen.
Kijk extra goed uit bij het oversteken. Sta bij
voorkeur onder een lantaarnpaal als dit kan.

Met de fiets:
-

We weten dat het soms druk is, maar parkeer dan
uw auto eens verder weg, bijvoorbeeld bij
Winkelcentrum de Bus. Loop vanaf daar naar
school om uw kind op te halen.
Binnenkort gaan we u hier samen met kinderen op
attenderen. We informeren u hiermee via de
reguliere Mozaïekstukjes.

Zorg voor goedwerkende verlichting: voor én
achter.
Zorg voor reflectoren: Op de trappers, tussen
de spaken en aan de achterkant.
Fiets met een reflecterend hesje of armband.

Misschien heeft u het al gezien bij de poort van school... daar is een afbeelding gemaakt.
Maar waarom? Omdat de dagen weer korter worden en kinderen in het donker naar school komen met de
fiets. Het is erg belangrijk om dan je voor- en achterlamp aan te hebben in het donker.
Jessica en Iris en groep 6 hebben dit gedaan, zodat iedereen eraan herinnerd wordt hoe belangrijk dit is.
Super gedaan meiden!

