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ALGEMENE INFORMATIEAVOND 
 

Aanstaande maandag 19 september is er een algemene informatieavond voor de groepen 
instroomgroep t/m groep 8. Dit geldt niet voor de OAN groepen. 
 

19.00 u. – 19.30 u.: 1e ronde 
19.40 u. – 20.10 u.: 2e ronde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERINNERING STUDIEDAG WOENSDAG 21 SEPTEMBER 

Woensdag 21 september 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. 
 

SCHOOLFRUIT 
 

Sinds vorige week zijn we weer begonnen met het Schoolfruit-project.  
Dit betekent dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag van 
school fruit krijgen. Kinderen mogen natuurlijk hun eigen fruit 
meenemen. Op maandag en dinsdag is er dus geen Schoolfruit en  
is het de bedoeling dat de kinderen hun eigen fruit meenemen.  
Het is mogelijk dat wij op vrijdagmiddag nog fruit overhebben. 
Heeft u interesse? Dan kunt u na schooltijd fruit meenemen. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 
 

Deze week zijn twee nieuwe leerlingen op school begonnen voor de basisschool:  
Yurii Silchenko in de Instroomgroep en Claudia Kowalczyk in groep 6B. 
Wij heten hen en ook alle leerlingen die in de OAN groepen op de locatie Ruusbroeclaan  
zijn begonnen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Revano gr.2/3, Jan gr.OAN Geel, Amelie gr.4, Marcell gr.OAN Paars, Stefanie gr.5,  
Borjan gr.6A en Ravenna gr.7 
 

HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!! 

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


MENEER JOURI STELT ZICH VOOR: 
 

Hallo allemaal!  
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen! Mijn naam is Jouri Nooijen, 
ben 23 jaar en kom uit Milheeze. Afgelopen jaar heb ik stage gelopen in 
Gemert in groep 5/6. Misschien dat jullie me nog kennen ik heb namelijk 
twee jaar geleden stage gelopen hier op de Mozaïek. Vanaf dit jaar ben ik 
werkzaam als leerkracht in groep 6B, hier ben ik van maandag t/m vrijdag  
te vinden. Ik heb er heel veel zin in om dit jaar samen met de kinderen en  
de ouders/verzorgers te zorgen voor een leuk jaar, waar iedereen  
uiteindelijk met een fijn gevoel op terug kan kijken.  
Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust even binnen!  
 
 
 
 

JUF ANJA STELT ZICH VOOR: 
 

Hoi allemaal,                                                                 
Vanaf dit schooljaar ben ik gestart als onderwijsassistente bij OAN groep 
PAARS en daar heb ik ontzettend veel zin in! Zodat jullie mij alvast een 
beetje leren kennen zal ik me hieronder even voorstellen. 
Ik ben Anja Toirkens. Ik leef samen met mijn man en 2 dochters in  
Helmond. De oudste is bijna 23 en de jongste is 21 jaar.  
Ook heb ik veel hobby's waarvan mooie spullen breien de grootste is. 
Sinds dit jaar heb ik een klein moestuintje waar ik naar hartenlust in kan 
spitten, zaaien en hopelijk oogsten.  
Mocht je nog iets anders van me willen weten dan kom op maandag, 
dinsdag of vrijdag gerust langs voor een gezellig praatje, je weet waar  
je me kunt vinden! ;) 
 

Groetjes, 
Anja 
 

JUF JUSTYNA STELT ZICH VOOR: 
 

Beste ouders en verzorgers, 
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Justyna Witkowska. Ik ben getrouwd 
en we hebben twee kinderen van 13 en 9 jaar oud. Ik ben afgestudeerd 
pedagoog op het gebied van resocialisatie. Het komende jaar kom ik elke 
dinsdag als vrijwilliger ondersteunen bij de nieuwkomers.  
Voornamelijk in groep Paars bij juffrouw Agnes. In mijn vrije tijd badminton,  
fiets en lees ik graag. Ik heb er ontzettend veel zin in om de kinderen te gaan 
helpen met de lessen en andere activiteiten. Ik ben altijd in voor een praatje!  
Dus spreek me gerust aan als je me ziet. 
 

Lieve groet,  
Justyna Witkowska 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Mist u de jas, broodtrommel, fruitbakje, vest of iets anders van uw kind. Kunt bij de conciërge 
komen kijken of het daar ligt bij de gevonden voorwerpen. Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 

 
Hallo, 
Het schooljaar is weer begonnen en we zijn gestart met het thema “Welkom en  Emotie”.  
Dit thema is relevant voor de kinderen, omdat ze terugkomen na een lange vakantie naar  
de peutergroep en toch weer even moeten wennen. Voor sommige kinderen is het de eerste 
kennismaking met de peutergroep en voor het eerst zonder papa en mama.  
We geven de kinderen alle ruimte om in hun eigen tempo  te wennen. 

 
 

Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:  
 

Spelen, allebei, de huishoek, samen, de pop, het kussen, de mama, de papa, boos, delen,  
de bouwhoek, het blok, Gisteren, de puzzel, maken, de lego, de kast, in, uit, de bak, pakken, 
opruimen. 
 
 
 
 

BELANGRIJK:  UW GEGEVENS!!! 

Het is van groot belang dat ouders en school elkaar goed en altijd kunnen bereiken.  
De gegevens hoeven alleen doorgegeven te worden als die veranderd zijn.  
U kunt het bij de leerkracht van uw kind inleveren. Alvast bedankt! 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Naam (oudste) kind:     ___________________________________________groep:__________ 

Mail-adres:               : __________________________________________________________ 

Mobielnummer moeder:_________________________________________________________ 

Mobielnummer vader:  __________________________________________________________ 

extra nummer:_________________________________________________________________                                                                                          

Adres:_______________________________________________________________________ 

 



ZELFTESTEN VOOR COVID-19 
 

Twijfel u of uw kind Covid heeft? Dan kunt u op school gratis een zelftest ophalen. 
 


