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READY TO ROCK 
 

Zit jouw kind in groep 6, 7 of 8  
Dan kan jouw kind meedoen met dit unieke popmuziekproject! 
 

 Onlangs kwamen onze docenten op school langs met een video die van het scherm 
afspatte. Spelen in een echte band, dat is te gek! Begin oktober gaan de lessen beginnen. 
Check dus gauw alle info en schrijf voor 30 september in.  

https://www.readytorock.nl/helmond 
Er is keuze uit de volgende instrumenten: zang, basgitaar, gitaar, drums, keyboard, saxofoon 
of trompet 
 

Handig om te weten: 
 

• Het project Ready to Rock duurt tot aan het einde van schooljaar 2021/2022 
• De lessen vinden op school na schooltijd plaats 
• Deelname is gratis 
• De lessen worden gegeven door professionele muziekdocenten van Kunstkwartier 

 
 

 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn acht nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan zeven voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Abdalla Al-Satoof, Ali Chiba, Ikrame Chiba, Eva Gordilă,  
Yuro Huabkhunthod, Lena Majgier en Elisavet Tsiapaniti allemaal in groep OAN Blauw. 
En een leerling voor de basisschool: Magdalena Gordilă in de Instroomgroep. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Franciszek gr.1/2, Eline gr.3, Gabriel gr.4 en Natacha gr.7. 
 
 
 

http://www.kc-mozaiek.nl/
https://www.readytorock.nl/helmond
https://www.readytorock.nl/helmond


KINDERPOSTZEGELS 
 

Op woensdag 29 september om 12.00 uur start de Kinderpostzegelactie 2021.  
De kinderen van groep 7 en 8 zijn die woensdag om 12:00 uur uit om  
de kinderpostzegels te verkopen. Succes allemaal!  
 
 
 
 

OUDERBIJDRAGE 

Vandaag hebben de kinderen een brief meegekregen met het verzoek om de ouderbijdrage 
voor dit jaar te betalen. Het is een vrijwillige bijdrage maar we hopen dat iedereen dit wil 
betalen zodat we activiteiten kunnen doen voor en met de kinderen zonder dat we een extra 
bijdrage hoeven te vragen aan u. 
Alvast bij voorbaat dank je wel. 
 

INFORMATIE VEILIG VERKEER NEDERLAND VEILIGE SCHOOL 
 

Zoals u misschien gemerkt heeft, is het de laatste periode weer erg druk met het halen en 
brengen van de kinderen. Dit zorgt helaas voor onveilige verkeerssituaties in de buurt en 
rondom de school. Verschillende ouders maken zich hier zorgen over en wij als school 
natuurlijk ook! Daarom heeft KC Mozaïek besloten deel te nemen aan een groot 
verkeersproject.  
Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaan we dit doen. VVN gaat namelijk met ons 
aan de slag om de bewustwording van kinderen en ouders te vergroten. Op deze manier 
hopen we een veilige schoolomgeving te realiseren voor iedereen! 
Wat gaan we precies allemaal doen? 
Een vragenlijst versturen:  
Als school willen wij daarom graag weten wat de leerlingen en de ouders van de 
verkeersveiligheid rond school vinden en hoe zij denken over mogelijke oplossingen. 
Daarom hebben we een vragenlijst gemaakt, om te horen hoe er gedacht wordt over de 
verkeersveiligheid. Bij de start van het project willen we graag met deze vragen te weten 
komen hoe jullie de verkeersituatie op dit moment ervaren. De vragen kunnen hier 
beantwoord worden. Het beantwoorden kost slecht enkele minuten. 
 
De verkeersituatie filmen rondom school: 
De komende periode zullen er meerdere personen (leerkrachten en medewerkers van VVN) 
filmen tijdens het brengen- of halen van school. Op deze manier kunnen we de 
verkeerssituatie goed in beeld brengen. Het is belangrijk om te weten dat: 
- U niet herkenbaar in beeld wordt gebracht 
- Uw kenteken niet herkenbaar wordt gemaakt 
- Wanneer u echt niet gefilmd wilt worden, dit kan laten weten bij de directie. Dan wordt u uit 
de te maken video geknipt. 
 
Verder gaan we ook de kinderen betrekken bij dit project. Kinderen uit groep 6-7-8 komen 
aan het woord. We zullen toestemming vragen aan de kinderen die deelnemen om ze op 
video te laten komen. De gehele video, met de kinderen en de schoolomgeving, wordt alleen 
gebruikt binnen de school.  
 
We houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen van dit project. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Kindcentrum Mozaïek  
 

 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/NB-Helmond-Mozaiek


 

INFORMATIE VAN DE GEMEENTE HELMOND 
 

Een verzoek van de Gemeente Helmond aan de ouders /verzorgers van de leerlingen 
binnen het primair onderwijs: 
  

Aan de inwoners van de gemeente Helmond, 
  

De gemeente Helmond is bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsplan. In 
dit plan staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om het verkeer in 
Helmond veiliger te maken. 
We willen ook graag van u horen wat u belangrijk vindt en opvalt aan de 
verkeersveiligheid in Helmond. 
We vragen u dan ook een vragenlijst voor ons in te vullen. 
  

Hoe kunt u meedoen? 
Ga voor 8 oktober naar vragenlijst verkeersveiligheid om de vragenlijst in te vullen 
(link: https://bit.ly/vragenlijsthelmond). 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden 
volledig anoniem opgeslagen en verwerkt. 
  

Waarom doen we dit? 
Veiligheid in het verkeer is erg belangrijk om het aantal slachtoffers en 
verkeersongevallen te verminderen. 
Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van de stad. Het heeft invloed op de 
gezondheid en het wooncomfort. 
Daarom kijkt Helmond hoe we bestaande verkeerssituaties nog veiliger kunnen 
maken. 
  

We hopen op uw bijdrage. Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 
De gemeente Helmond 

 

INFORMATIE VAN DE GGD 
 

Onderzoek GGD-Kindmonitor 0-11 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

 Deze week ontvangen ruim 26.000 ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot en met 11 jaar 

in Zuidoost-Brabant een uitnodiging van de GGD voor deelname aan de Kindmonitor 

2021. De GGD vraagt hierin de ouders/verzorgers om een vragenlijst over hun kind in te 

vullen. De vragen gaan onder andere over gezondheid, opvoeding, school, voorzieningen in 

de buurt, leefgewoonten en de invloed van corona. Met de gegevens uit dit onderzoek 

kunnen de gemeenten bepalen of haar lokale gezondheidsbeleid moet worden aangepast.   

Hoe meer ouders/verzorgers de vragenlijst invullen, des te beter is het beeld van de 

gezondheid van de kinderen in Zuidoost-Brabant. Naast publiciteit in regionale en lokale 

media is het belangrijk dat het onderzoek ook bekendheid krijgt via scholen en 

kinderdagverblijven. Daarom hebben we bijgevoegde poster gemaakt. We zouden het heel 

erg waarderen wanneer u deze in uw gebouw ophangt. Daarnaast heb ik een stukje tekst 

en een kleinere afbeelding toegevoegd. Het zou fijn zijn als die kan worden toegevoegd aan 

uw (digitale) nieuwsbrief voor ouders. Het onderzoek loop tot en met eind december. 

Meer informatie vind u op de website van de GGD op www.ggdbzo.nl en op de website van 

het onderzoek www.startvragenlijst.nl/GGDbrabant 

Voor vragen kunt u ook contact met mij opnemen. 

Ik wil u bij voorbaat danken voor uw medewerking! 

https://bit.ly/vragenlijsthelmond
http://www.ggdbzo.nl/
http://www.startvragenlijst.nl/GGDbrabant


KIES JE INSTRUMENT! 

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… 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! Twaalf weken lang krijg je de kans om 
verschillende instrumenten uit te proberen. Elke les is een ontdekkingsreis op een nieuw 
instrument: hoe voelt het instrument,  
hoe speel je op het instrument. 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 28 september of donderdag 30 september 
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  
 

Voor de jongere broertjes of zusjes met vaders en moeders, opa’s en oma’s hebben we  
MUZIEKPLEZIER VAN 0-4.  
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, amen in de kring. Het kind op schoot. 
10 lessen zingen, springen, dansen, musiceren, luisteren en nog veel meer! En maar prikkelen  
die ontluikende fantasie! Met allerlei instrumentjes en materialen. Vanuit de veilige haven van de 
herhaling maar ook via spannende uitstapjes naar nieuwe repertoire! De groepen worden zoveel 
mogelijk op leeftijd ingedeeld. Alles in overleg. 
Muziekplezier van 0 tot 4? Nou, het plezier spat er af! Voor de kleintjes én hun (groot)ouders. 
Meer info: www.kunst-kwartier.nl 

 

WIL JE WETEN OF PLEEGZORG IETS IS VOOR JOU? 

Volg de informatieavond op 11 oktober 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat 

ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang 

binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een 

(bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder 

gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Heb je weleens nagedacht of 

pleegzorg iets is voor jou? 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  

Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de 

maandelijkse (online) informatieavonden. De eerstvolgende is op maandag 11 oktober van 

20.00 tot 22.00 uur bij Cultuurcentrum, Marinetplein 1 in Deurne. Tijdens deze avond worden 

alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een 

ervaren pleegouder over de eigen ervaring.  

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor een (online) informatieavond kan via  

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over 

pleegzorg aanvragen.   

Meer informatie 

Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over 

pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, 

pleegouders en ouders. 

http://www.kunst-kwartier.nl/
http://www.kunst-kwartier.nl/
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl/
http://www.pleegzorg.nl/
http://www.combinatiejeugdzorg.nl/


HERFSTVAKANTIE 2021 MET JIBB+ 
 

De herfstvakantie staat weer voor de deur! Dit jaar organiseert Jibb+ weer supervette sportactiviteiten tijdens de herfstvakantie (25-29 okt).  
Kom jij meedoen met Expeditie Robinson, dansen of apenkooi? Of ga jij voor badminton, spelenkermis of koken?  
Er is deze vakantie ook een sport en cultuur carrousel! Hier ga je naast een sportonderdeel ook nog twee creatieve activiteiten doen.  
Ben je nieuwsgierig geworden naar het totale aanbod? Kijk op www.sportencultuurhelmond.nl.  
Vanaf 4 oktober 09.00 uur kun je je inschrijven, vol=vol.  
De kosten zijn €2,50 - per activiteit (m.u.v. We-Jump (€3,00) en meidenvoetbal (gratis)).  
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 

 
 
 
 

http://www.sportencultuurhelmond.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond


 


