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DE KINDERBOEKENWEEK 2022
De kinderenboekenweek is officieel gestart op onze school! We hebben op 04-10 naar mooie
optredens en een toneelstuk gekeken. In het toneelstuk ging Super Juffie op vakantie.
Ze zou naar een land gaan met een prachtige blauwe zee, mooie groene planten, kleurrijke
bloemen en grappige dieren. Maar toen Super Juffie uit het vliegtuig stapte, viel dit erg tegen.
Een plastic zee, verdrietige dieren en nog maar een bloemetje met een bijtje.
Gelukkig willen de kinderen van Kindcentrum Mozaïek Super Juffie helpen om het regenwoud
weer mooi te krijgen! Iedere klas heeft een missie gekregen en op vrijdag 21 oktober mag
iedereen in de aula naar ons mooie regenwoud komen kijken.

NIEUWE LEERLING
Deze week is een nieuwe leerling op school begonnen voor de basisschool:
Junayd Yahiaoui 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:
Leon gr.1/2, Dmitry gr.OAN Rood en Kodi gr.OAN Rood.

STUDIEDAG WOENSDAG 19 OKTOBER
Noteer alvast in uw agenda. Woensdag 19 oktober is er een studiedag gepland. Alle kinderen
zijn dan vrij. Dit geldt niet voor de kinderen van de peuterspeelzaal. Deze datum staat ook op de
schoolkalender.
ONDERGOED VOOR DE KLEUTERS NODIG
Beste Ouders/ Verzorgers,
Het kan wel eens gebeuren dat er een kind in zijn broek plast. Helaas is er op dit moment te
weinig ondergoed op school aanwezig. Mocht U thuis ondergoed over hebben dan helpt U
ons enorm. We hebben zowel jongens- en meisjesondergoed nodig in de maten 116-122.
Dankjewel,
Groetjes alle leerkrachten van de onderbouw.
NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
We zijn alweer bij de laatste week beland van het thema “Welkom en emoties” en daarna starten
we met het thema “herfst”.
In het thema “Welkom en emoties” gaan we nu van start met de kleurenmonsters; zwart (bang)
en groen (kalm) Na deze weken kennen de kinderen de basisemoties en durven ze deze te
tonen en sommige kinderen kunnen deze dan benoemen.

kleurenmonster zwart

kleurenmonster groen

Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:
Bang, niet durven, kwijt, verstoppen, schrikken, het monster, donker, zwart, de spin, de knuffel,
kalm, uitrusten, groen, slapen, wandelen, de bank, de hangmat, boek lezen, een rustig hoekje
zoeken, alleen spelen.

