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KERSTONTBIJT 
 

Beste ouders! 
 

Normaal gesproken hebben we op donderdag voor de kerstvakantie een kerstmarkt en/of  
een kerstdiner. Door alle Coronaperikelen kan dat dit jaar helaas wederom niet doorgaan.  
We willen dit gezellige samenzijn toch niet helemaal voorbij laten gaan.  
Daarom hebben we gekozen voor iets anders! 
 

Over twee weken, donderdag 23 december, hebben we op school een kerstontbijt! 
Uw kind komt gewoon om 08.30 uur naar school, maar dit keer met een heerlijk zelfgemaakt 
ontbijt bij zich voor zichzelf! Wij zullen zorgen dat de klas er extra gezellig uitziet!  
Wat overblijft van het ontbijt krijgt uw kind mee naar huis. 
 

 
 
 

ZELFTESTEN 

Zoals u waarschijnlijk gehoord heeft, hebben alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7  
en 8 het advies gekregen om zichzelf 2 keer per week thuis te testen met een zelftest op  
het coronavirus. Vandaag hebben wij deze zelftesten meegegeven voor de desbetreffende 
leerlingen. Het is een dringend advies, de testen moeten thuis worden afgenomen.  
Wij nemen geen zelftesten af op school.  
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 
Nicolas instroomgroep 
Nyrow gr.1 
Bayan gr.OAN Geel 
Liam gr.4 
Mariama gr.8 en 
Dwayne gr.8 
 
 
 

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


START VAN DE KERSTVAKANTIE 

Op vrijdag 24 december zijn de kinderen om 12:00 uur uit. Dit staat ook op de 
schoolkalender. De kerstvakantie is van 27 december 2021 t/m 7 januari 2022. 
 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 

 
Hallo, 
We zijn weer begonnen met het kerstthema en komen al lekker in de sfeer. In de klas staat een 
kerstboom die samen met de kinderen versierd wordt. En de rest van de klas wordt ook 
versierd. 

 
 
De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
 

De kerstboom, versieren, mooi, glimmen, de kerstbal, de slinger, de lichtjes, de versiering, 
bovenin, onderin, de kaars, aansteken, branden, de vlam, de lucifer, pas op, heet, uitblazen.. 
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