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AFSCHEID NEMEN……… 

Dat doen we volop aan het einde van een schooljaar. Gisterenavond hebben de kinderen van 
groep 8 een geweldige musical laten zien hebben zij afscheid genomen van alle juffen en 
meneren van kindcentrum Mozaïek. Morgen is het ook de laatste dag voor een aantal kinderen 
uit diverse groepen! We wensen alle kinderen veel succes op de nieuwe scholen waar zij naar 
toe gaan! Denk nog eens aan ons terug en je bent altijd welkom om nog een keertje te komen 
kletsen. 
 

Aan het einde van dit schooljaar gaan juf Tamara Vincent, juf Kathleen Merkx, juf Johara Omar 
en meneer Thijs Backx ook kindcentrum Mozaïek verlaten. We bedanken hun voor hun inzet en 
betrokkenheid bij de kinderen, de ouders en het team! 
 

Het was weer een bijzonder jaar dit afgelopen schooljaar, eentje met vallen en opstaan. Maar 
wat zijn we weer trots op alle kinderen, maar ook zeker op jullie als ouders/ verzorgers want ook 
jullie moesten dit jaar weer enorm flexibel zijn. 
 

Daarom een welgemeend DANKJEWEL voor alles! 
 

Geniet van de vakantie! 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Kuba gr.1, Melánija gr.1/2, Melinda gr.1/2, Joviliano gr.1/2,  David gr.2, Riley gr.2, Kiara gr.4, 
Skye gr.5, Erika gr.OAN Rood, Hana gr.OAN Rood, Amelia gr.7, Yannis gr.7, Ruben gr.7 en 
Izabella gr.8. 
 

Wij wensen ook de kinderen die in de vakantie jarig zijn een fijne verjaardag! 
 

 
 

LAATSTE SCHOOLDAG 

Morgen vrijdag 22 juli is de laatste schooldag. Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit. 
 

HERHALING SCHOOLORGANISATIE SCHOOLJAAR 2022 - 2023 
 

De verdeling van de leerkrachten binnen de units is als volgt: 
 

Unit 1:  Instroomgroep:  Frank van Neerven / Shirley van Aerle  

Groep 1:       Cindy van Hoof / Miriam van de Nieuwenhof  

Groep 1/2:      Loes Hermans / Kim de Jong 4e jaars Kempel 

Groep 2:   Linda van den Boom  / Violaine van der Loo  

Groep 2/3:  Conny van Bakel / Silke van der Aa 

Taalklas:  Rinske van den Boer 
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Unit 2:  Groep 3:   Anouk van der Sangen / Michelle van Aerle  

Groep 4:   Monique Cloudt / Puck Helsper / Eline van der Kuijlen (na verlof) 

  Groep 4/5:  Erwin Dirks 
  

Unit 3:  Groep 5:   Joana Rodrigues Corralero  

            Groep 6A:   Danielle van de Beek / Karin Willems 

 Groep 6B:  Joeri Nooijen 

 Groeilab:  Daniëlle van de Beek 
 

Unit 4:  Groep 7:   Ryan May / Judith Pel  

 Topklas:  Esther van Bakel 

 Groep 8:   Willeke Vriens / Puck Helsper 
 

Unit 5:  Onderwijs Aan Nieuwkomers 
 

OAN Blauw:   Alice van Vijfeijken de Bulhão Pato  

OAN Geel:   Sarah van Rossem  

OAN Groen:  Milou Sprengers / Annetta Smulders 

OAN Oranje:  Antoon van den Broek 

OAN Paars:  Agnes Relou 

OAN Rood:   Claudia Merkelbach 

Taalwerkplaats: Hilde Leenders 
 

Ondersteuning: Afaf Zeroual 

   Jarosia Lipska 

   Grazyna Domoradzka 

   Arno Meulendijks 

   Anja Toirkens 
 

Gymlerares:   Marjon Weijs 

Muziekleraar:   Teun de Greef 

Logopediste:   Iris de Klerk                                       

 

Interne begeleiders:    Rinske van den Boer voor groep 1 en 2  

Noortje Raafenberg voor groep 3 t/m 6  

Esther van Bakel voor groep 7 en 8  

Paul Nijhof OAN + coördinator OAN 
 

Directie:       Esther Warmerdam directeur  

     Iris Bouwman adjunct-directeur  
 

Conciërges:   Mark van den Heuvel 

    Peter Aarts 
 

Administratie:   Giovanna Ras 

 

HERHALING DE SCHOOLVAKANTIES VOOR HET SCHOOLJAAR 2022 - 2023 
 

• Herfstvakantie: week 43  24-10-2022 t/m 28-10-2022 

• Kerstvakantie  week 52 - 1  26-12-2022 t/m 06-01-2023 

• Voorjaarsvakantie week 8   20-02-2023 t/m 24-02-2023 

• Meivakantie:  week 17 – 18  24-04-2023 t/m 05-05-2023 

• Zomervakantie week 29 – 34  17-07-2023 t/m 25-08-2023 



NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
Het schooljaar zit er bijna op, vrijdag 22 juli gaan we met zijn allen naar de speeltuin om het 
schooljaar af te sluiten.  

 
 

Voor degene die ons gaan verlaten, veel plezier op de basisschool, we zullen jullie missen. 
We starten weer met frisse moed op maandag 5 september. 
 

Fijne vakantie:  team peuteraanbod Mozaiek 

 
 

SCHOLENPROJECT HELMOND-NOORD 

 
Scholenproject Helmond-Noord 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van het scholenproject dat gaat plaatsvinden bij 
de basisschool van uw kind. Dit scholenproject zal gaan starten in week 36.  
Wij zullen de controles uitvoeren op parkeerovertredingen bij het ophalen en wegbrengen van 
uw kind(eren). Deze controles zullen zowel in uniform als in burger uitgevoerd worden.  
Wij doen dit project om de veiligheid voor de kinderen te waarborgen. De gemaakte 
parkeerovertredingen tijdens het ophalen en wegbrengen van de kinderen zorgen voor 
onoverzichtelijke situaties, waardoor de kinderen die naar school gaan in gevaarlijke situaties 
terecht komen.  
Wij verzoeken u dan ook om uw kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om dit te doen verzoeken wij u om de verkeersregels in acht te 
nemen, zodat er geen gevaarlijke situaties voor de kinderen ontstaan. 
Mocht u tijdens de controles toch een verkeersovertreding begaan dan loopt u ook kans op een 
bekeuring.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Toezicht en Handhaving 
Wijkboa’s Helmond-Noord 



 

Team Kindcentrum Mozaïek wenst jullie een Fijne Zomervakantie!!!! 
 

Wij verwachten de kinderen maandag 5 september weer op school. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


