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NIEUWE LEERLINGEN 
 

Deze week zijn vijf nieuwe leerlingen op school begonnen voor de basisschool:  
Amber van Kleef, Kayden Kauffeld en Nathan Józefowicz alle drie in de Instroomgroep, 
Antonio Tiebosch in gr.2 en Gina Tiebosch in groep 5. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 
 

De jarigen van deze week zijn: 
Nathan Instroomgroep,  
Eline gr.1/2,  
Sami gr.2,  
Zuzanna gr.4 en  
Divora gr.OAN Rood. 
 

HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!  
 
 

KIES JE INSTRUMENT! 

 
KIES JE INSTRUMENT!     
NU OP 6 VERSCHILLENDE LOCATIES 
Het kiezen van een instrument valt niet mee, er zijn zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel 
leuke instrumenten. Het liefste zou je eerst alles uit willen proberen voor je een keuze maakt! 
Dat kan tijdens de cursus Kies-je-instrument! Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou 
leuk? Klarinet of toch gitaar? Misschien piano…. of trompet !  
Maar slagwerk is ook wel erg gaaf… 
 

Twaalf weken lang krijg je de kans om al die verschillende instrumenten uit te proberen.  
Elke les is een ontdekkingsreis op een nieuw instrument: hoe voelt het instrument, hoe klinkt 
het en hoe bespeel je het. De instrumenten die zeker aan bod komen zijn: viool, cello, gitaar, 
harp, klarinet, saxofoon, blokfluit, dwarsfluit, trompet, slagwerk, piano, keyboard en accordeon. 
We nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht m.b.t. Corona. 
 

Startdatum: dinsdag 15 februari of donderdag 10 februari 
Doelgroep: kinderen groep 4 en 5 
Aantal lessen: 12 lessen 
Lestijd:  15.30 uur-16.30 uur 
Voor verdere info of aanmelden: www.kunst-kwartier.nl  

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


 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 

 
Hallo, 
De dokter wordt vol op bezocht en gespeeld door de kinderen. We geven prikjes en pilletjes  
en plakken pleisters of doen verband op de wond. En gebruiken hierbij de clusterwoorden/ 
begrippen uit de taalkring.  
 

 
 
 
De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
 

Misschien, hard, helemaal, niets, gelukkig, zeker, nog meer, zeg het maar, het bloed, het vel, 
het wondje, schrikken, erg, de pleister, het korstje, peuteren. 
 

 
 

Jarig op het peuteraanbod 

Mahmoud  02-02-2018 
 

 


