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5 DECEMBER 
 

Dit jaar hebben we geen surprise op school, maar we gaan het dobbelspel weer spelen.  

Er worden dus geen lootjes getrokken. De school zorgt voor voldoende cadeautjes, zodat ieder kind met 

twee cadeautjes naar huis gaat aan het einde van de dag. Dit geldt voor de groepen 4/5, 5, 6A, 6B, 7 & 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELTJESDAG 
 

Ieder jaar houden we een paar keer wieltjesdag op onze school. De eerste keer zal zijn op woensdag  

30 november. Alle kinderen die dat leuk vinden, mogen dan speelgoed meenemen van thuis om er in  

de pauze mee te spelen. Denk aan skateboards, stepjes (geen elektrische!), (inline)skates en ander  

klein speelgoed met wieltjes. 

Het meenemen van speelgoed is de eigen verantwoordelijkheid, dus denk vooraf goed na  

of je het mee wilt nemen.  

 
 

DINSDAG 6 DECEMBER VRIJ 
 

Noteer alvast in uw agenda. Op dinsdag 6 december zijn alle kinderen vrij. Deze datum staat ook op  

de schoolkalender. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 
 

Deze week zijn twee nieuwe leerlingen op school begonnen, warvan een voor de afdeling  

eerste opvang nieuwkomers: Maria Bogoslaw in groep OAN Paars. 

En een leerling voor de basisschool: Malachi Muljeni in de instroomgroep. 

Wij heten hen van harte welkom en wensen hen een fijne tijd op onze school. 

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


HIEP HIEP HOERA 
 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Malachi in de instroomgroep,  

Vince gr.2/3,  

Kacper gr.2/3,  

Talha gr.4/5,  

Adil gr.5,  

Wiktoria gr.OAN Oranje,  

Dokugan gr.OAN Groen,  

Deniz gr.OAN Groen,  

Sohaib gr.6B,  

Noanna gr.8,  

Iris gr.8 en  

Jessica gr.8. 

 

 

 

BUITENSPELEN 
 

Zoals jullie waarschijnlijk wel eens gezien hebben, spelen de onderbouw groepen elke middag buiten van 

13.30 uur tot 14.00 uur. Het zou fijn zijn dat wanneer u uw kind op komt halen u pas na 14.00 uur op het 

schoolplein komen. Dit zorgt ervoor dat we goed overzicht kunnen houden op het speelplein. Alvast 

bedankt voor uw medewerking. 

 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
 

Hallo, 

In dit thema worden woorden en begrippen geleerd rondom het Sinterklaasfeest. Sint en de Pieten komen 

op bezoek! We gaan kijken waar Sint en de Pieten wonen en wat ze zoal doen in hun huis.  

De kinderen bouwen het huis van Sint en ze maken de boot waarmee hij naar ons land vaart.  

Het paard van Sint wordt verzorgd, er worden pepernoten gebakken en natuurlijk staat er pietengym  

op het programma 

 
                                 

 

Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:  
 

De brief, het blaadje, schrijven, de pen, graag, liever, het speelgoed, voorzeggen, oefenen, hollen,  
overal, dichtbij, raak, mis, klimmen, het rek, hangen. 
 



NIEUWS VAN EXTERNEN 

 



 


