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HET SCHOOLJAAR IS WEER BEGONNEN! 

Afgelopen maandag zijn we weer begonnen. Wij hopen dat jullie allemaal een hele fijne 
vakantie hebben gehad.  
Vorige week hebben jullie al een bericht ontvangen hoe we op dit moment omgaan met de 
geldende maatregelen. Hieronder nog een keer dezelfde informatie: 
 

Net als voor de zomervakantie hebben we nog met een aantal maatregelen te maken:  
• We starten en eindigen allemaal op dezelfde tijd, onze   
       schooltijden zijn voor iedereen weer elke dag van 8.30-14.15 uur naar school.  
• We komen wel nog door de ingangen naar binnen en naar buiten waar we het  

afgelopen half jaar steeds naar binnen en buiten zijn gekomen. Dit betekent:  
• De instroomgroep door de blauwe deur aan de achterkant van school  
• Groep 1-2, groep 1 door de gele deur aan de achterkant van school  
• Groep 2, groep 6, groep 7 en groep 8 door de rode deur aan de achterkant  

van school  
• Groep 3 door de hoofdingang van school   
• Groep 4 en 5 door de deur bij de kinderopvang van Spring  
• OAN blauw, geel en rood door de hoofdingang van school  

• Op afspraak is het weer mogelijk om met leerkrachten en/of directie in school een  
gesprek te voeren.  

• In de pauzes mogen de kinderen met meer groepen naar buiten.  
 
Ook zit er aan het einde van deze mozaïekstukjes de nieuwe beslisboom  
die u kunt gebruiken om te kijken of uw kind met klachten wel of niet naar 
school mag. 
 

We gaan er allemaal samen weer een mooi jaar van maken! 
 
 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

Als het goed is heeft u allemaal een link gehad om in te schrijven voor de 
kennismakingsgesprekken. Morgen krijgt uw kind een briefje mee met de tijd waarop u met 
uw kind uitgenodigd bent om op school te komen voor het gesprek. Omdat we deze 
gesprekken ingepland hebben aan het begin van het schooljaar gaat de algemene 
informatieavond niet door. Als u vragen heeft kunt u deze aan de leerkracht of de directie 
van school stellen. 
 

HALEN EN BRENGEN VAN DE KINDEREN 

Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, is het druk in de ochtend en middag met het halen en 
brengen van de kinderen. De parkeerplaats is vaak vol. Kom zoveel waar mogelijk uw kind 
brengen en halen met de fiets of te voet. Wanneer de parkeerplaats vol is, is het niet de 
bedoeling dat u parkeert op de taxi- of invalideparkeerplekken. U mag ook niet stoppen op 
de doorrijdroutes dat zorgt voor verkeersopstoppingen. Bij winkelcentrum de Bus is genoeg 
parkeerplek mocht onze parkeerplaats vol zijn. 
 

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


GEBOORTEKAARTJE VAN NEIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen juffrouw Milou, Hans en Dean veel geluk samen met Neil. 
 

GEBOORTEKAARTJE VAN ESMÉE EN MILOU 

 
Wij wensen juffrouw Linda, Ferenc en Zoë veel geluk samen met Esmée en Milou. 
 

MENEER THIJS STELT ZICH VOOR 

Beste ouders/verzorgers,  
  

Bij deze is het tijd om mezelf voor te stellen,  
 

Mijn naam is Thijs Backx en ik woon in Helmond. Samen met  
Juf Danielle werk ik in groep 6. Ik ben 41 jaar en heb 2 kindjes  
van 6 en 3 jaar. Ik ben aanwezig op maandag t/m donderdag.  
Op vrijdag geniet ik dan van mijn papadag. Ik heb erg veel zin  
om op deze mooie school te werken en hoor het graag als u nog  
vragen heeft!  
 

Groetjes meneer Thijs 
  
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij heten alle nieuwe leerlingen die deze week op onze school zijn begonnen, van harte 
welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Mikaela gr.3, Walid gr.3, Lucas gr.4 en Ayoub gr.4 
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!! 



ONWIJS FIT 

Ook op school maken leerlingen belangrijke keuzes voor de toekomst. Vaak worden ze 
hierbij geholpen. Door kinderen op tijd te helpen, te informeren en te leren over gezondheid, 
bewegen en een actieve leefstijl, hopen we dat de leerlingen kiezen voor een gezond leven 
en een sport die bij ze past. Daarom doet de Mozaiek mee aan het project ‘Onwijs Fit’. Dit 
project wil leerlingen bewuster maken van een gezonde leefstjil en gezond bewegen en dit 
ook stimuleren. De school voert het project uit in samenwerking met de GGD Brabant-
Zuidoost. 
Op maandag 20 september worden de kinderen uit de groepen 2, 4, 7 en de 
nieuwkomerskinderen gemeten en gewogen. De kinderen krijgen hiervoor vandaag een brief 
mee naar huis. 
 

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
 

 
 
 

Vanaf volgende week starten wij weer met de bieb op school. Het is de bedoeling dat de 
kinderen de boeken op dinsdag inleveren in de klas en op woensdag mogen ze dan weer 
nieuwe boeken lenen. Dus zorg ervoor dat de bieb boeken op dinsdag 14 september weer 
terug zijn, zodat uw kind vanaf woensdag weer elke week nieuwe boeken kan lenen.  
 

NIEUWS VAN DE PSZ.MOZAÏEK 

 

 
Hallo, 
Het peuteraanbod is alweer gestart, we zijn al bijna een week bezig met het thema 
“Welkom”. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. 
We willen ook langs deze weg vragen of uw kind iets mee wil nemen naar de groep.  
Het maakt niet uit wat, een knuffel, pop of auto. Daar maken we tijdens het thema een  
leuk hoekje van. 

 



DAG VAN DE SPORTCLUB 
 

Zondag 19 september tussen 10.00 en 14.00 uur   
 

Op deze dag zetten 35 Helmondse sportaanbieders hun deuren open om jou te ontvangen! 
Op de Fietsplattegrond die verspreid is onder alle basisschoolleerlingen en die bij Jibb+ te 
verkrijgen is, staat het overzicht wat er te doen is en zie je voor welke leeftijd de 
sportaanbieder iets aanbiedt. 
  

De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Dag van de Sportclub, is gratis en het is niet 
nodig om je vooraf aan te melden voor een activiteit. Stap dus op de fiets, met het hele 
gezin, en ga sfeer proeven bij de vele sportaanbieders in Helmond. En kleed je sportief, want 
op veel plaatsen worden clinics aangeboden. Houd er rekening mee dat sommige clubs 
aangepaste openingstijden óf bepaalde clinic tijden hebben! Bekijk het volledige sportaanbod 
en de tijden op de website van Jibb+: https://jibbplus.nl/dag-van-de-sportclub/. 
 

Ga jij jouw sport ontdekken?! 
 

 

https://jibbplus.nl/dag-van-de-sportclub/


 
 

CURSUS WAARDE(N)VOL COMMUNICEREN MET JE KIND 

 
 
 
 
 



 

 
 



BESLISBOOM 

 

 
 
 
 



 


