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KINDERBOEKENWEEK 2021 

Van 6 oktober – 17 oktober is het Kinderboekenweek.                                                                                                                 
De Kinderboekenweek heeft als doel kinderen enthousiast maken om boeken te lezen. 
Ieder jaar heeft de Kinderboekenweek een ander thema.                                                                                                            
Dit jaar is het thema: Worden wat je wil! 
Het maakt niet uit wie je bent, of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, 
4 jaar bent of juist al 10 jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.  
Daar gaan we de volgende week mee aan de slag in alle groepen. 
We denken hierbij niet alleen aan beroepen, zoals dokter of brandweerman.                                                                                                                             
We willen vooral dicht bij de kinderen blijven, waar zijn ze goed in, waar zijn ze trots op en waar 
willen ze nog beter in worden.                                                                                                                                                           
Want: Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen voor de afdeling eerste opvang 
nieuwkomers: Lamek Biniam Beyene, Alparsan Toraman en Tanem Toraman alle drie in groep 
OAN Blauw.  
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn:  
 
Lena gr.5 en 
 

Amar gr.7 
 
 
 

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


 
 

DE KLEURENMONSTERS OP DE INSTROOMGROEP 

De afgelopen weken zijn wij in de instroomgroep bezig geweest met de Kleurenmonsters.                          
Met hulp van de Kleurenmonsters leren de kinderen verschillende emoties en kunnen deze 
daardoor steeds beter plaatsen, herkennen en begrijpen. De verschillende emoties worden 
weergegeven door middel van kleuren. Kleurenmonster geel is blij, Kleurenmonster blauw is 
verdrietig, Kleurenmonster rood staat voor boos, Kleurenmonster zwart is bang, Kleurenmonster 
roze voelt zich geliefd en het groene Kleurenmonster is kalm. 

 
Samen met de kinderen hebben we gekeken naar de verschillende Kleurenmonsters  
en de bijpassende emoties. Dit hebben we gedaan door het lezen van boeken over de 
Kleurenmonsters, maar ook door een leuke activiteit waarbij de kinderen afbeeldingen  
van verschillende emoties bij het juiste Kleurenmonster mochten plaatsen.  
Dit ging al supergoed! 

  
 
 

HERINNERING  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 1 oktober 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 

 
 

https://www.readytorock.nl/helmond
https://www.readytorock.nl/helmond


NIEUWS VAN DE KDV MOZAÏEK 

Sinds een aantal weken werken we met de vriendelijke monsters op de groep. 
Dit zijn de basisemoties die de kinderen kunnen aanwijzen om aan te geven hoe ze  
zich voelen. Wij werken op dit moment met 4 monsters. 
 
Rood -> Boos 
 

Geel -> Blij 
 

Blauw -> Verdrietig 
 

Zwart -> Bang 
 
 
 
 
Er zijn nog een aantal andere monsters/emoties, maar voor onze groep is dit op het moment 
voldoende gezien de leeftijd van de kinderen. Mocht je kind over de monsters praten,  
dan ben je op de hoogte en weet je waar het vandaan komt. 
 

Volgende week is het de laatste week van Leon op de groep. Leon wordt 4 jaar en gaat  
naar groep 1 op basisschool Mozaiek. Alvast veel leerplezier op school en we zullen je zien  
op de bso. 
 

Aankomende week beginnen er 2 nieuwe kindjes bij ons op het kinderdagverblijf. 
Welkom Ube en Thabisile. 
 

Jarige: 
 

1 oktober  Naomi 
6 oktober  Leon 
 
Herinnering: 
Het zou leuk zijn als de kinderen een foto van een dierbare persoon/voorwerp/huisdier mee 
kunnen nemen naar het kinderdagverblijf. Zo kunnen we onze fotohoek versieren. 
 

JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER 
 

Anna Producties speelt vanaf 9 oktober “Assepoester” 15 jaar Jeugdtheaterschool Annatheater.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 15 jaar geleden 
Jeugdtheaterschool Annatheater opgericht. Al die jaren bieden we een gedegen lesprogramma 
waarin kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen.  
 

Om het 15-jarig bestaan van onze Jeugdtheaterschool te vieren speelt “Anna Producties”,  
de jonge talenten van onze Jeugdtheaterschool, vanaf 9 oktober de voorstelling “Assepoester”. 
 

Assepoester is véél te lief. Petemoei vindt haar maar een doetje.  
Ze moet eens leren om voor zichzelf op te komen. De stiefmoeder en haar 
kinderen behandelen haar als oud vuil, zo gemeen als je alleen in de ergste 
toneelstukken ziet. Ze moet zich eens niet zo op de kop laten zitten en zelf 
iets doen... maar hoe? 
 

In deze voorstelling is Assepoester geen meelijwekkend sprookjesfiguur, 
geen zwelgende jonkvrouw en geen hulpeloos prinsesje, maar een slimme 
meid die zichzelf beschermt. Door te dromen. In onze versie zijn dit geen 
dromerige dromen, maar dromen vol kracht! Assepoester weet dat op een 
dag alles goed zal komen. Dromen geeft haar de innerlijke kracht die zorgt 
voor vertrouwen en maakt dat zij zich niet bij haar lot neerlegt. 
 

data        zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, zaterdag 16 en  
               zondag 17 oktober 2021 
tijden      vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur 
kaarten  www.annatheater.nl 

http://www.annatheater.nl/


MAANDAG 4 OKTOBER IS DIERENDAG 

 


