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INFORMATIE OVER COVID-19  

Zoals u al op de schoolapp heeft kunnen lezen, lopen de besmettingen helaas op ook binnen 
school. Daarom willen wij u vragen goed de gezondheid van uw kinderen in de gaten te 
houden. Aan het einde van deze mozaïekstukjes vindt u ook weer de beslisboom, die u erbij 
kan helpen om te beslissen of uw kind naar school kan komen. 
Vanuit het ministerie hebben we weer strengere maatregelen gekregen voor de school, 
waarin staat dat er geen ouders in school mogen komen. Wanneer u zelf een leerkracht wil 
spreken, kan dat via de telefoon en of email.  Wanneer wij denken dat een gesprek met u 
wel fysiek moet, dan nodigen wij u hiervoor uit met de vraag dat u in school een mondkapje 
draagt totdat u op de plaats bent van het gesprek. 
Er gaan veel berichten rond over een eventuele schoolsluiting, ook wij weten niet of dit er wel 
of niet van gaat komen. Mocht het wel zo zijn dan gaan wij er natuurlijk weer voor zorgen dat 
de kinderen thuisonderwijs gaan krijgen. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch of per mail met ons contact 
opnemen. 
 
 

INFORMATIE: VERLENGDE SCHOOLDAG EN READY TO ROCK 

Vanwege de toename van het aantal besmettingen gaan voorlopig de verlengde schooldag 
en Ready to Rock niet door. Zodra het weer mogelijk is laten wij u dit weten. 
 

NIEUWE LEERLING 

Deze week is een nieuwe leerling op school begonnen voor de afdeling eerste opvang 
nieuwomers: Bayan Dawalibi in groep OAN Blauw. 
Wij heten haar van harte welkom en wensen haar een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Vince gr. 1/2  
Kacper gr. 1/2  
Talha gr.3 
Deniz gr.4 
Adil gr.4 
Sohaib gr.5 
Noanna gr.7 
Iris gr.7 en 
Jessica gr.7 
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NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
Het thema Sinterklaas is weer in volle gang. We hebben de stoomboot gemaakt en de 
inpaktafel, waar de kinderen aan de slag kunnen met het inpakken van cadeautjes. Ook 
hebben we met de kinderen pepernoten gebakken  een natuurlijk staat er pietengym op het 
programma en er volgen nog meer leuke activiteiten. 

 
De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
 

De Sint, de piet, op bezoek komen, een tijdje, oud, het jaar, U, de mijter, de staf, de zak. 
 

  

NIEUWS VAN DE KDV MOZAÏEK 
 

Het thema Herfst is weer voorbij. 
De kinderen hebben genoten van dit thema. 
Ze vertelden verhalen van thuis over wandelingen of herfstmaterialen die ze hebben gezien.  

 
 

Nu is het weer tijd voor de Sint en de komende 2 weken zullen we hier ook mee aan de slag 
gaan. We gaan pepernoten bakken, schoentjes zetten en nog veeeel meer leuke activiteiten 
doen. Helaas is het dit jaar NIET mogelijk om niet geplaatste kinderen te vragen om de 
Sintviering mee vieren op vrijdag 3 december. 
Wij hopen op jullie begrip en natuurlijk zal Sinterklaas deze kinderen niet vergeten. 

     
 
Huishoudelijke mededeling: 
Vorige week hebben we briefjes meegegeven betreffende de kerstvakantie.  
Helaas hebben we nog weinig reactie gekregen. Mocht uw kind komen tijdens de 
kerstvakantie, dan zouden we het ook fijn vinden als dit doorgegeven wordt aan ons. 
Komt uw kind NIET? Vergeet a.u.b. niet uw kind af te melden via het ouderportaal. 
 
Verjaardagen: 
2 december  Athan         3 jaar                                        
5 december  Madalena  1 jaar 
9 december  Sophia  2 jaar    



MEEST RECENTE BESLISBOOM 

 

 



 
 
 


