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HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Sulayman gr. 1/2 
Gelano gr.5 
Salma gr.OAN Rood 
Zeyneb gr.7 
Nina gr.7 en  
Leandro gr.8 
 
 
 
 

OUDERBIJDRAGE 

Er zijn veel ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald.  
Maar helaas zijn er ook een aantal ouders die dit nog niet hebben gedaan.  
Wij willen u vragen, wanneer u nog niet heeft betaald dit alsnog te doen.  
U kunt de ouderbijdrage van €17,50 per kind in een envelop doen en afgeven aan de 
leerkracht van uw kind. Of u kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
NL31RABO0171081307 t.n.v. oudervereniging en dan graag de naam van uw kind  
en groep vemelden. 
Bedankt! 
 

BIBLIOTHEEK 

Er zijn nog best veel kinderen die nog meerdere boeken thuis hebben die al ingeleverd 
hadden moeten zijn. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om goed in uw kasten en of lades te kijken of daar nog boeken van 
de bibliotheek liggen. Geef deze dan mee naar school zodat uw kind weer nieuwe boeken 
kan lenen. Geleende boeken mogen 3 weken thuisblijven en moeten dan weer ingeleverd 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


JUF JAROSIA STELT ZICH VOOR 
 

Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Ik ben Jarosia Lipska  
en ik werk sinds 1 december als onderwijsassistente op de 
Mozaïek. Ik ben in 1994 geëmigreerd naar Nederland. Ik kom uit 
een klein boerendorp in de buurt van Gdansk aan de Baltische 
kust van Polen. Ik heb twee dochters. Iga is de oudste en is 
inmiddels 21 en Nina is afgelopen juli 18 geworden. Wij wonen 
samen met Wilfred in Helmond. We hebben een bruine labrador 
Bruno.  
Ik ben dol op Nederlandse musea, koken, yoga en ik hou van fietsen. Afgelopen zomer heb 
ik de Elfstedentocht gefietst in Friesland, echt een aanrader!  
Van beroep ben ik verpleegkundige en socioloog. Op dit moment studeer ik pedagogiek.  
Ik heb ook mijn eigen praktijk “Integracja” waar ik migranten begeleidt op het terrein van de 
sociaal culturele integratie in Nederland. Ik ben actief betrokken in Helmond bij de politieke 
partij Groen Links. Ik zet mij onder andere in voor de positie van arbeidsmigranten in 
Helmond. Ik ben voor een eerlijke samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.  
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten op de Mozaïek. 
 
 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
De kinderen zitten al helemaal in de Sinterklaas sfeer. De schoenen worden deze week 
gezet en hopelijk doet Sinterklaas er iets lekkers in. Dit thema leent zich goed voor 
getalbegrip (pepernoten tellen) en meten (cadeautjes inpakken). 

 
 
De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
 

Het pakje, eruit, halen, verschillend, dun, het vierkant, erin, stoppen( ergens iets in stoppen) , 
bij elkaar horen. 

 

                                  

 fijn  Sinterklaasfeest 
 
 



KERSTVAKANTIE 2021 MET JIBB+ 

Binnenkort is het weer kerstvakantie en dat betekent tijd voor leuke, sportieve activiteiten! Vind je het leuk om lekker te bewegen?  
Ga dan mee schaatsen in het centrum van Helmond, lasergamen in het donker en/of turnen in de sporthal! De Junior Jibb+’ers organiseren dit keer 
het spannende spel Jachtseizoen en we sluiten de vakantie af met Koken! Wij bieden de activiteiten aan voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van het 
(speciaal) basisonderwijs. Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! VOL=VOL.  
 

Aanmelden kan vanaf maandag 6 december (9.00 uur) t/m woensdag 22 december 2021.  
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten. 
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 

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


 
 


