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WIJ DOEN MEE MET NATIONALE KRAANWATERDAG 

Onze school doet op woensdag 22 september mee met Nationale Kraanwaterdag.  
We drinken deze dag alleen kraanwater en geen andere drankjes. Dat doen we samen met 
heel veel basisscholen en bso’s door heel Nederland. Waarom we meedoen?  
Omdat kraanwater drinken een gezonde keuze is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter 
kunnen concentreren als ze voldoende water drinken. Dit jaar is er extra aandacht voor het 
drinken van kraanwater tijdens het sporten en bewegen. Ook krijgen de kinderen les over  
het belang van water voor je lichaam. Tijdens de les ontdekken de kinderen dat water je 
lichaamsvocht aanvult als je sport en beweegt, je lichaamstemperatuur op peil houdt en 
voedingsstoffen op de juiste plek brengt en afvalstoffen afvoert.  Bovendien vermindert 
voldoende water drinken de kans op hoofdpijn en verbetert het de sportprestaties.  
Deze kennis draagt bij aan de intrinsieke motivatie om voldoende water te drinken. 
Om er een geslaagde Nationale Kraanwaterdag van te maken vragen we je op  
woensdag 22 september geen zoete (zuivel)drankjes aan je kind(eren) mee te geven,  
maar water uit de kraan in een bidon of hervulbaar flesje! 
Nationale Kraanwaterdag is een initiatief van alle drinkwaterbedrijven in Nederland: Brabant 
Water, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waternet, WMD en 
WML. Meer informatie: www.kraanwaterdag.nl  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIEDAG DINSDAG 21 SEPTEMBER 

Dinsdag  21 september 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. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan twee voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Nicole Kielmann en Lucknè Noreikaitè allebei in groep OAN 
Blauw. En een leerling voor de basisschool: Ayaz Cevik in de Instroomgroep. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

 

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


HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Julia in de Instroomgroep 
Revano gr.2 
Amelie gr.3 
Stefanie gr.4 
Borjan gr.5 
Ravena gr.6 en 
Luis gr.8 
 
 
 

THE HOUSE OF TYPING 

Vandaag krijgen alle leerlingen van de groepen 
6 t/m 8 een informatiepakket over de typetraining mee naar huis. De ICT omgeving 
ontwikkelt zich razendsnel en toetsenbordvaardigheid is een noodzakelijke basisvaardigheid 
voor iedereen. 
 
 

GROEP 2 IS AAN HET BOUWEN 

In groep twee werken we aan het thema bouwen en wonen. De kinderen vinden het erg leuk 
en zijn al heel goed bezig. 

  
 
 
 

 



NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We werken op het peuteraanbod met de kleurenmonster De monsters staan allemaal voor 
een emotie. Voor jonge kinderen zijn gevoelens iets abstracts. Ze voelen van alles maar 
kunnen dit niet onder woorden brengen. Met de monsters en de bij behorende boeken 
worden de gevoelens door middel van kleuren geduid. Allerlei kleuren= in de war,  
rood = boos, rose, =  verliefd, geel =  blij, blauw =verdrietig,  groen =  kalm,  
zwart, =  bang. Zo krijgen alle emoties een eigen plekje. 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE BSO MOZAÏEK 

Wat fijn om alle BSO kinderen na de zomervakantie weer te zien.        

We hebben er ook een aantal nieuwe kinderen op de BSO bij gekregen, die na school lekker 
mee kunnen doen met alle activiteiten. Welkom!!! 
We zijn dan ook gestart met het thema: VRIENDSCHAP.  
Zo kunnen de kinderen elkaar beter leren kennen, gezamenlijke activiteiten doen en leuke 
cadeautjes voor elkaar knutselen.  
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!  
Tot snel, 
Team BSO Mozaïek 



 

NIEUWS VAN DE KDV MOZAÏEK 
 

Wij zijn nu al 2 weken bezig met het thema “Welkom”. 
We hebben bootjes gemaakt met de kinderen om ze weer welkom te heten, want we varen 

het nieuwe schooljaar in      . 
 

Wij werken zoals de peuterzaal met Taalmozaïek en hebben de afgelopen weken 
verschillende nieuwe woorden geïntroduceerd aan de kinderen. 
Om de 2 dagen voegen we nieuwe woorden toe als de kinderen daar aan toe zijn. 
Onze activiteiten zijn gekoppeld aan de woorden. 
Mocht je ooit vragen hebben hierover, dan horen wij het graag. 
 

Voor volgende week zouden we het leuk vinden als de kinderen een foto van een dierbaar 
voorwerp/persoon/huisdier meenemen, zodat we er een gezellig fotohoekje van kunnen 
maken op de groep. 
Dit kan helpen bij de nieuwe kinderen om zich veilig en vertrouwd te voelen op de groep en 
dit geldt ook voor de kinderen die na de vakantieperiode weer terug zijn gekomen. 
 

Voor dit schooljaar hebben we een stagiaire op woensdag/donderdag en vrijdag van 09:00-
15:30 en zij heet Fenne. 
Welkom Fenne. 
 

Even een huishoudelijke mededeling: 
Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar mogen er GEEN kinderwagens meer 
achterblijven op het kinderdagverblijf. 
Wij verzoeken jullie vriendelijk om deze telkens weer mee te nemen. 
 

 
 

INFORMATIE OVER COMMUNIEVIERING 
 

Wilt u informatie over de communievieringen op 14 mei 2022  
en 11 juni 2022, dan kunt u bij juf Giovanna een formulier ophalen. 
 
 
 
 
 

 


