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NIEUWJAAR 2022! 

 
Lieve kinderen, ouders/verzorgers, 
Nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen dat we samen met jullie  
allemaal weer een heel fijn jaar tegemoet gaan met veel liefde, geluk en gezondheid. 
 

Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met maatregelen iv.m.COVID-19. 
Hieronder kort nog even wat deze maatregelen op dit moment betekenen voor school: 

• Helaas mogen er nog steeds geen ouders in school, behalve na een afspraak met de 
directie. 

• Ook geldt nog steeds het dringende advies om de kinderen uit de groepen 6,7,8 en 
groep rood en de oudste kinderen van groepen blauw, groen en geel 2x per week een 
zelftest af te laten nemen. Deze worden verstrekt door school en kunnen thuis 
afgenomen worden. 

• Ook het advies voor het dragen van een mondkapje in de gangen van school voor de 
kinderen uit de groepen 6,7,8 en groep rood en de oudste kinderen van groep blauw en 
alle leerkrachten is er nog steeds. 
 
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

 
Deze week zijn negen nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan vier voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers:Abdullah Ahmad, Muhammad Nour Ahmad, Denis Calo en  
Nour Mohammed alle vier in groep OAN Blauw. En vijf leerlingen voor de basisschool:  
Omar Ahmad, Lin Alnahar, Fabian Jachnicki, Lana Majdel en Adam Rizqy alle vijf 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:  
Lin instroomgroep, Alan gr.1, Mareana gr.2, Ariana gr.2, Maja gr.3 en Lena gr.OAN Groen. 
 

 
 
 

STUDIEDAG WOENSDAG 26 JANUARI 

 
Noteer alvast in uw agenda. Woensdag 26 januari 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. 

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


 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
 
Hallo, 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en zo ook weer een nieuw thema “ziek zijn beter worden’.  
Er wordt uitgebreid ‘doktertje’ gespeeld en daarbij spelen de kinderen de rollen van de dokter 
en de zieke. De dokter geeft pillen en geeft prikjes en wondjes worden verzorgd met pleisters. 
Ook de tandarts en het belang van schone tanden komen aan de orde. Ten slotte spelen we 
een botsing met een ongeluk uit, waar de ziekenwagen bij komt en de gewonde naar het 
ziekenhuis gebracht wordt. En wat gebeurt er in het ziekenhuis? 
 
De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
 
Zuchten, aan de hand, ziek, au, de pijn, de keel, hoesten,  

verkouden, vaak, beter, de buikpijn, voelen, raar, dat helpt, na ( tijd),  

overgeven, misselijk. 

 

 
 

 



 

MEEST RECENTE BESLISBOOM  



 


