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KINDERBOEK OVER HIPHOP OP VERZOEK VAN DE KLAS GESCHREVEN
Met een spannend verhaal en specials de leesmotivatie een boost geven.
Op 1 oktober presenteert Paul Nijhof zijn debuut ‘Rapper in nood’. Hiermee wordt op Kindcentrum
Mozaïek in Helmond de Kinderboekenweek gelanceerd. Het boek is op verzoek van leerlingen uit
groep 8 geschreven na een gesprek over leesmotivatie. “Er zijn bijna geen verhalen over hiphop,
terwijl de muziekstroming enorm populair bij de jeugd is”, aldus meneer Paul. De leerkracht is het
met zijn toenmalige klas eens dat hier verandering in moet komen. Daarbij is hij de uitdaging
aangegaan om in het digitale tijdperk iets te maken wat nieuwsgierig maakt om te lezen. Met het
boek ‘Rapper in nood’ wil meneer Paul juist het beste uit beide werelden bieden. “Tieners kunnen
een spannend verhaal lezen, maar door de QR-codes in het boek te scannen óók zelf leren
rappen.” Een link naar het bijhorende instructiefilmpje op YouTube helpt hen stapsgewijs op weg.
Het boek is vanaf 1 oktober te koop via Rapperinnood.nl, Bol.com en de plaatselijke boekhandel.
De prijs is € 17,95. Geschreven voor kinderen vanaf elf jaar.
Spannend verhaal
Milan is elf jaar oud en zit niet lekker in zijn vel. Daar heeft hij ook alle reden toe. In korte tijd is
zijn leven totaal veranderd. Het begon allemaal met de scheiding van zijn ouders. Daarna volgde
de verhuizing van het dorp naar de grote stad. Nu woont hij samen met zijn moeder en zijn
oudere broer in een klein huis in stadsdeel West. In groep 8 van zijn nieuwe school wordt hij
gepest omdat hij andere kleding draagt en omgaat met jongens uit stadsdeel Oost.
Totdat Milan een manier vindt om van zich af te bijten, en wel een heel originele…
‘Rapper in nood’ is een spannend verhaal over identiteit en doorzettingsvermogen, over passie
voor hiphopmuziek en voetbal, maar meer nog over de allesoverwinnende kracht van
vriendschap.
Over de schrijver
Sinds 2008 werkt meneer Paul in het onderwijs. Eerst elf jaar als leerkracht op SBO de
Toermalijn in Helmond. Nu als intern begeleider op onze school Kindcentrum Mozaïek.
Hij heeft met name zijn focus op de unit Nieuwkomers. Met ‘Rapper in nood’ maakt
de 35-jarige Maarheezenaar zijn debuut. Het boek is in eigen beheer gepubliceerd.
Voor meer info en de koop van het boek: https://www.rapperinnood.nl
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HERINNERING AFSPRAKEN:
Helaas nemen de besmettingen toe daarom willen we u er weer even op wijzen dat:
• U 1,5 m afstand moet houden als ouders onder elkaar, maar ook van de leerkrachten dit
geldt ook voor buiten.
• We nog steeds niet zo maar ouders in school mogen laten, dit alleen gebeurt op afspraak.
• We bij de ingang ontsmettingsmiddel gaan neerzetten zodat wanneer u op afspraak in
school komt, u eerst uw handen moet ontsmetten.

NIEUWE LEERLING
Deze week is een nieuwe leerling op school begonnen voor de afdeling eerste opvang
nieuwkomers: Isabel Potrykus in gr.OAN1. Wij heten haar van harte welkom en wensen
haar een fijne tijd op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Salahedin in de Startgroep, Lena gr.4, Nilüfer gr.OAN Geel en Artjoms gr.5.
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!!
HET DINO MUSEUM IN GROEP 2
Vandaag is het dino museum geopend in groep 2.
De kinderen hebben allemaal dino’s meegenomen en kennen bijna alle namen al.
Juffrouw Esther heeft het museum officieel geopend.
Nu kunnen we er eindelijk in gaan spelen!

OUDERBIJDRAGE 2020-2021
Vandaag krijgen de kinderen een brief mee waarin we u vragen de ouderbijdrage te betalen.
Het is van belang dat alle ouders de ouderbijdrage voldoen. Indien u de bijdrage niet in één keer
kunt betalen mag het ook in delen. U kunt dit aangeven bij de directeur Esther Warmerdam.

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
Het thema “Welkom” is bijna afgelopen, Dit sluiten we gezellig af met de verjaardag
van Wop en Lap. Volgende week starten we met het nieuwe thema “Herfst”.
Ook is de kinderboekenweek gestart met als thema “en toen”.
De kinderboekenweek heeft ieder jaar een ‘eigen’ thema met eigen activiteiten.
Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “Welkom”
We bieden deze woorden aan in allerlei spelactiviteiten.
De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn:
Jarig, de verjaardag, blij, hoera, vieren, het feest, feliciteren, zingen, krijgen,
het cadeau, lekkers, uitdelen.
Jarig op het peuteraanbod.
07-10 Tyler
Tyler neemt ook afscheid en gaat naar de basisschool.
KINDERBOEKENWEEK BIJ DE GANZENVEER

WEBINAR OVER OPVOEDEN IN WWN WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET

Hoezo, geen wifi?!
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt
online plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw
kun je niet meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je?
En hoe ver ga je daarin?
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van
Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een
goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten
letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de
uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen
met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost
Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact
opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

