
   
 
 

   
Kindcentrum Mozaïek  Nieuwveld 61  5702 HW Helmond Tel: 0492-525177  Website: www.kc-mozaiek.nl                                      nr.4 / 29-09-2022

 

START KINDERBOEKENWEEK 2022 OP WOENSDAG 5 OKTOBER 

   
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek.  
Het doel van de Kinderboekweek is kinderen enthousiast te maken om te lezen!  
Jong geleerd is oud gedaan! Als kinderen nu al goed kunnen lezen, hebben ze daar hun  
hele schoolloopbaan en leven plezier van!  
  

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi-Ga-groen!  
Op 4 oktober gaan we met de hele school het thema openen.  
Om deze dag extra feestelijk te maken mogen de kinderen verkleed komen als een dier  
of in groene kleren!  
In het volgende mozaïekstukje vertellen we graag hoe de opening verlopen is en hoe  
we als school verder aan de slag gaan met de Kinderboekenweek  
 

GEBOORTEKAARTJE VAN JASMIJN 

 
    Wij wensen juffrouw Marjon en Tim veel geluk samen met Jasmijn. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Polina H. gr.OAN Paars,  
Polina M. gr.OAN Oranje,  
Lena gr.6A en  
Amar gr.8. 

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


OUDERBIJDRAGE 

Vandaag hebben de kinderen een brief meegekregen met het verzoek om de ouderbijdrage voor 
dit schooljaar te betalen. Het is een vrijwillige bijdrage maar we hopen dat iedereen dit wil 
betalen zodat we activiteiten kunnen doen voor en met de kinderen zonder dat we een extra 
bijdrage hoeven te vragen aan u. 
Alvast bedankt! 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
In het thema “welkom en emoties” gaan we nu van start met de kleurenmonsters. 
In dit thema worden de eerste woorden en begrippen geleerd die betrekking hebben op de 
basisemoties van de kinderen. Wop en Lap spelen hierin een grote rol. In de tweede week 
besteden we aandacht aan de emoties Verdriet en Boos. 
 

  
           kleurenmonster blauw                                      kleurenmonster rood 
 
Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn:  
 

Verdrietig, huilen, de tranen, zout, blauw, een tissue, troosten, alleen zijn, pijn, ziek zijn, boos, 
kwaad, rood, stampen, schreeuwen, boos kijken, afpakken, kapot maken, de vriend/vriendin, 
ruzie maken. 
 

INFORMATIEAVOND “EEN KIND MET AUTISME….WAT NU?” 

Op 8 november 2022 organiseert het oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO 
een informatieavond met als thema “Een kind met autisme…..wat nu?”. 
De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme is. 
Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Welke 
regelingen zijn er? Welke organisaties kunnen ondersteunen? Hoe wordt dat bekostigd? 
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autismesteunpunt Zuidoost-Brabant en 
medewerkers van zorgpartners hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. 
Ook onderwijsprofessionals zijn van harte welkom! 
  

De ouderavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van Dijkschool 
(Berkveld 19 in Helmond) 
U kunt zich aanmelden via onderstaande link: 
  

https://forms.office.com/r/gSrqzYZ0Fx 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FgSrqzYZ0Fx&data=05%7C01%7Cr.kuepers%40swv-peellandpo.nl%7C8dd56eb2658b4801d78408da9ba4a717%7C3f8d8af71cd94887924c1649787cc712%7C1%7C0%7C637993428712894740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hCHJPa7kj5viltA05B0cH5vmnLnH4VV1tPyySCMgCTg%3D&reserved=0


INFORMATIE VAN JIBB+ 

Over een paar weken is het alweer zo ver, de herfstvakantie! Dit betekent  
natuurlijk veel sporten en bewegen met Jibb+. Samen met verschillende  
sportaanbieders is er weer een leuk aanbod met sportactiviteiten voor  
kinderen van groep 1 t/m groep 8. Vanaf 3 oktober 20.00 uur kan jij je  
inschrijven voor onze leuke activiteiten. 
Sportaanbieders 
Tijdens de herfstvakantie is er de mogelijkheid om een nieuwe sport te ontdekken! Zwem je 
graag dan kun je deze vakantie synchroonzwemmen. Of duik je liever op de grond dan is een 
keepersclinic bij Helmond Sport voor jou zeer geschikt. Hou je meer van schoppen in plaats van 
de ballen tegenhouden dan moet je zijn bij de kickboksles. Verder bieden we ook weerbaarheid 
aan, laat zien wie je bent! Ben je goed in ballen gooien en vangen dan is een handbal training 
de plek waar je moet zijn. 
Kijkje op de boerderij 
Ook dit schooljaar is er een mogelijkheid om een kijkje te nemen op de boerderij. Hier leer je 
allemaal leuke dingen, bijvoorbeeld dingen ontdekken over kalveren en koeien. Misschien kom 
je wel te weten wat voor producten er allemaal gemaakt kunnen worden van de dingen op de 
boerderij. Vind jij het interessant en houd je van dieren dan is een kijkje op de boerderij echt iets 
voor jou! Schrijf je snel in want vol=vol. 
JIBB+ 
Vanuit Jibb+ organiseren wij zelf natuurlijk ook super leuke activiteiten. Ben jij een echt PAW 
Patrol fan en zit jij in groep 1 of 2, schrijf je dan in voor deze leuke activiteit. Zit jij in groep 3 t/m 
8 en vind jij het leuk om met jouw team de vlag te veroveren? Dan is ‘capture the flag’ de 
activiteit die jij samen met onze toppers van Jibb+ moet spelen. 
Schrijf je in! 
Op maandag 3 oktober om 20:00 uur start de inschrijving voor de activiteiten op de website van 
Jibb+ (www.jibbplus.nl). Kosten zijn €2,50 per activiteit. Mocht je de activiteit niet kunnen 
betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld! 

  

https://www.jibbplus.nl/


 

DINSDAG 4 OKTOBER IS DIERENDAG 

 


