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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 

Op woensdag 3 november vieren wij op school het nationaal schoolontbijt. De kinderen krijgen op 
school een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een 
feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. 
Ook dit jaar maken we van gezond ontbijten een feestje! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK: 

Na de herfstvakantie ontvangt u een link om het tevredenheidsonderzoek in te vullen.  
We vinden het fijn als zoveel mogelijk ouders dit onderzoek in willen vullen, zodat we weten  
hoe u over kindcentrum Mozaïek denkt. Na de vakantie ontvangt u nog verdere informatie via de mail. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn vijf nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan drie voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Hadeel Almajarish, Maja Biecuszek en Zuzanna Biecuszek alle drie 
in groep OAN Blauw. En twee leerlingen voor de basisschool: Ibrahim Almajarish en Alan Biecuszek 
allebei 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:  
Dyaliena gr. Instroomgroep, Mussie gr.4, Zuzanna gr.4, Roza gr.6 en Hanna gr.6. 

 

JUF GRAZYNA STELT ZICH VOOR 
 

Beste ouders/verzorgers, Het is tijd om mezelf voor te stellen.  
Mijn naam is Grazyna Domoradzka en ik woon in Helmond. Ik werk op maandag, 
dinsdag en woensdag met meneer Paul en juf Hilde in groep rood, op donderdag  
en vrijdag met juf Sarah in groep geel. Dit zijn groepen voor nieuwkomers. 
Ik  ben 44 jaar en heb 2 kinderen : Laura is 21 jaar en Szymon is 16.   
Ik ben heel blij dat ik op deze mooie school mag werken en hoor graag  
van je als je vragen hebt!   
Groetjes, juf Grazyna.  

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


NIEUWS VAN DE KDV MOZAÏEK 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Onze school doet mee aan het Urban Dance Battle project van het Jeugdfonds Cultuur Brabant  
(UDBB, omdat we het ieder kind gunnen om gezien te worden en zichzelf te zijn.  
 

Wat is Urban Dance Battle Brabant? 
Een danscompetitie voor kinderen van 8 - 16 jaar in de regio Helmond, Gemert en Geldrop. Wil uw kind 
graag dansen, maar kwam het er nooit van om lessen te nemen, dan is dit een gouden kans.  
 

Kom in beweging 
Van januari tot maart 2022 kan uw kind kosteloos deelnemen aan Urban dance lessen en zo op een 
speelse manier kennismaken met streetdance of breakdance. Heeft uw zoon of dochter al wat ervaring 
met urban dance, dan biedt UDBB de kans om dit talent verder te versterken.  
 

3 maanden genieten   
Het heet wel een battle, maar plezier staat voorop.  
Uw kind krijgt gedurende 11 weken danslessen  
van professionele leraren, dicht bij huis. Dat kan bij ons op school 
zijn of in de dansschool in de buurt. De lessenserie wordt begin april 
afgesloten met een spetterende finale. De kosten voor de lessen 
worden volledig vergoed door het Jeugdfonds Cultuur Brabant. 
 

Schrijf uw kind in 
Gunt u uw kind ook het plezier van dansen?  
Meld uw kind dan aan via dit formulier 
https://www.urbandancebattle.nu/planning-aanmelden/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE KDV MOZAÏEK 
 

Sinds deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema “Herfst”. Hierbij bieden we nieuwe woorden 
aan passend aan het thema. De 4 vriendelijke monsters blijven we gebruiken. 
 

Wij zijn voor een aantal activiteiten op zoek naar herfstspullen. 
Mocht je bladeren/kastanjes/eikels enz. hebben? Dan kunnen we dit goed gebruiken. 
Daarnaast zijn we opzoek naar lege wasmiddelflessen, wc/keuken rollen. 
 

    
 
In week 45 en 46 kan je je inschrijven om met je kind een activiteit te doen op de groep. 
Dit kan op dinsdag/woensdag en donderdag van 10:30-11:30. 
Per keer mag er maximaal 2 personen aanwezig zijn dus 1 ouder per gezin. 
Mocht je interesse hebben, laat ons dit weten via Flexkids. 
 

Voor degene die herfstvakantie hebben, een fijn vakantie en tot over 1 week. 

https://www.urbandancebattle.nu/planning-aanmelden/


NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zijn alweer een week bezig geweest met het thema “Herfst”,we zijn bezig om een bos te maken in 
de klas.Volgende week hebben we een week herfstvakantie en daarna gaan we weer verder.  
 

Misschien zou het leuk zijn als u met uw kind in de herfstvakantie alvast wat herfstmateriaal kan 
verzamelen voor het aankleden van het lokaal. Zoals kastanjes of eikels of ander herfstmateriaal 

  
 
De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
 

Het weer, het regent, de lucht, de zon, de zon schijnt, de wolk, het waait, waaien, de wind, de herfst, 
de boom, de tak, het blaadje, het veld, stormen, het stormt, vallen, een paar, geen enkel. 
 
Wij willen vragen of de kinderen familiefoto’s meebrengen, met papa,  
Mama, broers en zussen. We kopiëren de foto’s van de originele en  
maken hier een muur van waar de kinderen naar kunnen kijken.  
 
Jarig op het peuteraanbod 
25-10-2017 Danny 

 
 
 

INFORMATIE VAN WIJKHUIS DE SCHABBERT 

 
 
 
 



ALTIJD EEN GEZOND ONTBIJT 







 

KIDS PAGINA OKTOBER 2021 











 

HERFSTVAKANTIE 

De herfstvakantie is van 25 oktober t/m 29 oktober. Deze vakantiedagen staan ook aangegeven op  
de schoolkalender. Wij verwachten de kinderen maandag 1 november weer op school. 

 

FIJNE HERFSTVAKANTIE! 


