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READY TO ROCK VOOR GROEP 6, 7 EN 8 

Ben jij helemaal Ready to Rock? Onlangs waren we al bij jou op school. We snappen dat je nu 
staat te popelen om te beginnen met de muzieklessen. Heb jij al gekozen welk instrument je wilt 
doen? En welk instrument je tweede keuze wordt? Je kunt je nu gaan inschrijven!! 
Bekijk de filmpjes nog even goed, naast het filmpje wat je in de klas hebt gezien is er namelijk 
nog een filmpje met álle info. Is alles duidelijk? Schrijf je dan direct in. Heb je toch nog vragen? 
Vraag het aan je docent of stuur een bericht via het contact formulier onderaan de site. 
Inschrijven kan tot en met zondag 16 oktober. Daarna gaan wij meteen roosteren, zodat de 
lessen direct na de herfstvakantie kunnen starten. 
Tot snel!  https://www.readytorock.nl/inschrijven 

 
 

NIEUWE LEERLING 

Deze week is een nieuwe leerling op school begonnen voor de basisschool:  
Rupin Dutta in de instroomgroep. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een fijne tijd 
op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Liliana gr.2/3,  
Shahid gr.OAN Geel,  
Lamar gr.4,  
Kyrylo gr.OAN Oranje,  
Arohi gr.5, Imran gr.6B en  
Illia gr.OAN Rood. 
 
 
 

HERINNERING STUDIEDAG WOENSDAG 19 OKTOBER 

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. 
 
 

http://www.kc-mozaiek.nl/
https://www.readytorock.nl/inschrijven


HERFSTVAKANTIE  

Noteer alvast in uw agenda. De herfstvakantie is van 24 oktober t/m 28 oktober. 
Deze datums staan ook op de schoolkalender. 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK  

 
 

Hallo, 
We zijn weer gestart met het nieuwe thema “Herfst” In dit thema worden woorden en begrippen 
geleerd rondom de herfst en het weer. De natuur en het weer veranderen in de herfst: er zijn 
donkere wolken, er komt regen en storm. De blaadjes aan de bomen veranderen van kleur en 
vallen op de grond. 

 
 
  
Begrippen die deze week bij dit thema worden aangeboden zijn: 
  

Het weer, het regent, de lucht, de zon, de zon schijnt, de wolk, het waait, waaien, de wind,  
de herfst, wit, grijs, donkerder, lichter, regen , de druppel, zwart, smeren.  
 
 

 


