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DE KONINGSSPELEN! 

Op maandag 19 april en dinsdag 20 april zullen de Koningsspelen op school zijn. Deze zullen 
conform de coronamaatregelen georganiseerd worden. Er worden daarom dit jaar geen 
hulpouders gevraagd. Er is helaas ook geen Koningsontbijt mogelijk. Het houdt verder in dat elke 
groep binnen zijn eigen bubbel zal sporten in en om het schoolgebouw. Ook zal een deel van het 
programma in de klas plaatsvinden, waarbij je kan denken aan challenges, een quiz of een 
creatieve opdracht in het teken van sport. Omdat we door corona beperkte mogelijkheden hebben, 
moeten we de spelen verdelen over twee schooldagen. Zo heeft elk kind dus op een dag 'gewoon' 
school en op de andere dag een programma in het teken van sport. De verdeling is daarbij als 
volgt m.b.t. het hebben van de Koningsspelen: 
 

Maandag 19 april: Groep 4, 5, 6, 7, 8 en groep Rood.  
Dinsdag 20 april: Groep start, OAN1, 1, 2, 3, groep Geel en Blauw  
 

Uw kind kan dezelfde tijden naar school toe. 
Passende sportkleding is nodig, waarbij het handig is dat ze deze de hele dag kunnen dragen, 
zowel binnen als buiten. 
Denk hierbij aan een trainingsbroek met t-shirt en een vest/trui.  
 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. Samen gaan we er een fijne Koningsspelen van 
maken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEERLING 

Deze week is er een nieuwe leerling op school begonnen voor de basisschool:   
Fabian Auguścik 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: 
 

Kyana gr.5,  
Tyana gr.5,  
Tam Nhu gr.6,  
Youssef gr.6 en  
Wahab gr.8 
 

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


ONLINE VOORLEESACTIVITEIT 

Heb je zin om mee te doen met een voorleesactiviteit door onze eigen meneer Paul?  
Klik dan snel op de link hieronder: 
 

https://kempen.op-shop.nl/3634/online-voorlezen-met-paul-nijhof-rapper-in-nood/13-04-2021 
 

Zoals in de informatie vermeldt, zal deze plaatsvinden op dinsdag 13 april om 19.00 u. 
Kinderen/ouders kunnen gratis een ticket bestellen via de winkelwagen, waardoor ze via  
de ingevulde gegevens op de voorleesdag een ZOOM link krijgen.  
Tot dinsdag 13 april!  
 

DE SCHOOLFOTOGRAAF! 

Noteer alvast in uw agenda. De schoolfotograaf komt op woensdag 21 april. 
Voor de kinderen van de startgroep en Spring komt hij op dinsdag 13 april.  
De kinderen hebben hier al een folder van meegekregen. 

 
 

HERINNERING OUDERBIJDRAGE 

Een herinnering aan de ouders die nog geen ouderbijdrage hebben betaald.  
U kunt het bedrag contant in een envelop op school inleveren of u kunt het bedrag per bank 
overmaken: NL31 RABO 0171 0813 07 t.a.v. ouderraad onder vermelding van de naam van  
uw kind. Alvast bedankt namens de oudervereniging. 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zijn gestart met het thema “Lente” en alles wat daarbij hoort. Alleen het weer zit nog niet mee, 
we hopen dat we snel weer mogen genieten van de lentezon. Maar dat weerhoudt ons er niet van 
om met het thema aan de slag te gaan. Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “Lente”  
We bieden deze woorden aan in allerlei spelactiviteiten. 
 

De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn:  
 

Lente, afgelopen, warmer, heerlijk, de plant, de bloem, bloeien, het nest, eigen, dun, want,  
de veer, het ei, de duif, de bloempot, meeste, minste, water geven, groeien, beetje, de gieter, 
gieten. 

     
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kempen.op-shop.nl/3634/online-voorlezen-met-paul-nijhof-rapper-in-nood/13-04-2021


 

DANSVERENIGING X-PERIENCE 

Wij zijn Dansvereniging X-perience uit Helmond en hebben de komende weken open lessen voor 
kinderen van 4 t/m 16 jaar. Op dit moment dansen wij lekker buiten (i.v.m. de corona maatregelen) 
en zijn wij opzoek naar nieuwe leden.  
 
  

 



 
 


