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10-JARIG BESTAAN: 

Misschien heeft u het vorige week al in de krant gelezen, we zitten morgen alweer 10 jaar in 
dit gebouw. Allemaal samen (kinderen, ouders, leerkrachten, personeel en partners) hebben 
we ervoor gezorgd dat het kindcentrum is zoals het nu is. Een hele fijne en veilige plek waar 
iedereen zichzelf kan en mag zijn en waar we allemaal respectvol met elkaar en met 
materiaal omgaan. 
Omdat de kinderen toch echt op plek 1 staan binnen het kindcentrum hebben we voor hen 
morgen een feestdag. Ze zijn de hele dag morgen bezig met diverse activiteiten. 
Bij een feest hoort natuurlijk ook iets lekkers, dus hoeven de kinderen morgen geen lunch 
mee te nemen. 
Graag hadden we deze dag ook met de ouders gevierd, maar vanwege alle maatregelen 
waaraan we ons nog moeten houden i.v.m. Covid-19 is dat helaas niet mogelijk. 
We zullen er wel voor zorgen dat u de foto’s van deze feestelijke dag volgende week te zien 
krijgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


KIND-OUDERGESPREKKEN: 

Morgen krijgt uw kind een briefje mee met de definitieve afspraak voor het kind-
oudergesprek van volgende week. Deze zijn op school met de leerkracht in de eigen groep 
op gepaste afstand. Wij willen u wel op uw hart drukken dat wanneer u klachten heeft u niet 
naar het gesprek moet komen, u kunt dan contact opnemen met de leerkracht en dan wordt 
er een nieuwe afspraak gepland wanneer u klachtenvrij bent. 
 

GROEP BLAUW EET SCHOOLONTBIJT BIJ BOERIN HANNEKE 

Gisteren, 3 november, mocht groep Blauw gaan ontbijten in de boerderij van boerin 
Hanneke. Zij heeft een rondleiding gegeven van haar boerderij en heeft de kinderen al  
haar dieren laten zien. Groep Blauw heeft de kippen en eenden gezien en de eieren geraapt. 
Daarna hebben de kinderen de schapen en de geiten gevoerd en geaaid. Voor het ontbijt 
zijn we nog bij de koeien geweest en hebben wij ze gezelschap gehouden tijdens het eten.  
Na het lekkere ontbijt hebben we nog de kalfjes geaaid en de boerin geholpen met het 
verplaatsen van het hooi. Het was een erg gezellige ochtend. 



MENEER TEUN STELT ZICH VOOR 

Hoi allemaal, 
Ik stel mij graag even voor: 
Mijn naam is Teun de Greef en ik ben 30 jaar, op donderdag en vrijdag  
ben ik als muziekleraar werkzaam bij Mozaïek.  
Muziek is een echte uitlaatklep, het stimuleert onze creativiteit,  
muziek verbindt, het helpt ons een taal aanleren, omgaan met emoties, 
muziek helpt zelfs onze hersenen gezonder te laten leven en nog veel 
meer! Daarom vind ik dat muziekonderwijs onmisbaar is in de opvoeding 
van kinderen. Mijn enthousiasme en passie voor muziek breng ik dan ook 
graag over aan kinderen en kan niet wachten om aan de slag te gaan bij 
Mozaïek. Als ik geen muziek aan het maken ben vind je mij vaak buiten.  
Ik hou van: reizen, natuur, mountainbiken, skiën, snowboarden, surfen  
en wandelen.  
Het lijkt mij leuk om jullie ook wat beter te leren kennen, dus tot snel! 
Groetjes Teun 
 

NIEUWE LEERLING 

Deze week is een nieuwe leerling op school begonnen voor de basisschool:  
Danny Pham in groep 1. 
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Nahla gr.OAN Blauw, Ali gr.OAN Blauw, Ivy gr.3, 
Marley gr.3, Nevaeh Jo gr.4 en 
Seinit gr.7 
 
 
 

STUDIEDAG VRIJDAG 19 NOVEMBER 

Vrijdag 19 november 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. 
 

INFORMATIE VAN JIBB+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 
 

 
Hallo, 
Het herfstthema is in volle gang. We gaan aan de slag met allerlei herfstmateriaal. 
We hebben de thematafel gemaakt waar de kinderen aan de slag kunnen met de verhaallijn 
van het themaboek “wat nu Olivier”. Er komen allerlei dieren aan bod zoals de spin en  
de egel. De zand/water tafel is gevuld met verschillende soorten herfstmateriaal;  
eikels, kastanjes, takken, dennenappels, bekers groot/klein, flesjes, lepels, etc.   
We laten kinderen handelen met de weegschaal. De begrippen vol/leeg, groot/klein, 
licht/zwaar, lang/kort, veel/weinig, zullen op een betekenisvolle manier aangeboden worden. 
Ook zien de kinderen kleurverschillen door het verkleuren van de blaadjes 

  
 

De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
De spin, de poot, het midden, het spinnenweb, de draad, plakkerig, langs, de vlieg, vliegen, 
erop, het dier, de egel, de stekel, prikken, de klei, kleien, de bovenkant, de prikker. 

 
Denken jullie nog om familiefoto’s mee te brengen, 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 
05-11-2017 Abdulkadir 

 


