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GEBOORTEKAARTJE VAN SEF

Wij wensen juffrouw Iris, Roy en Julia veel geluk samen met Sef.
VOORLEESWEDSTRIJD
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag was de voorleeswedstrijd. Groep 6, 7 en 8 deden mee. De kinderen die meededen
waren: Celine, Michalina en Mayssara. De jury was: Amar en Iris uit groep 6. Sarah en Dylan
uit groep 7 en Keano en Misael uit groep 8. Op de 3de plaats staat Celine. Op de 2de plaats
staat Michalina en op de 1ste plaats staat Mayssara. Mayssara heeft de beker gewonnen.
Gefeliciteerd. Alle kinderen hebben super goed hun best gedaan en hebben een cadeaubon
van de Ganzenveer gekregen om een leuk boek uit te kunnen kiezen. Mayssara gaat door
naar de voorrondes in de Pathé.
Groetjes Kc Mozaïek

NIEUWE LEERLINGEN
Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan twee voor de afdeling
eerste opvang nieuwkomers: Jessica Coman en Dmitrii Habulea allebei in groep OAN 1.
En een leerling voor de basisschool: Abbygail Aarts in de Startgroep.
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school.
HIEP HIEP HOERA
De jarigen van deze week zijn:
Sandra gr.7 en Philippe gr.8.

HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie is van 19 oktober t/m 23 oktober. Deze vakantiedagen staan ook aangegeven op de schoolkalender. Wij verwachten de kinderen maandag 26 oktober weer op
school.
NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK

Hallo,
We zijn weer gestart met een nieuw 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:
Wit, grijs, donkerder, lichter, regen, de druppel, zwart, smeren.
De boom, de tak, het blaadje, het veld, stormen, het stormt, vallen, een paar, geen enkel.

Nu wij de jassen aan doen bij de kinderen als ze naar huis gaan, zou het fijn zijn als de naam in
de jas staat geschreven en ook op de tas. Het is dan een stuk makkelijker om de juiste jas van
het kind te vinden en aan te doen.b.v.d.

HERHALING HERFSTVAKANTIE 2020 JIBB+

Gelukkig kunnen we weer naar school. Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor
vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer super leuke activiteiten!
Survival zwemmen, Obstacle Bootcamp, Trampoline Springen, Koken en nog veel meer zal aan
bod komen tijdens de herfstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de
website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt van peuterleeftijd
tot zelfs het voortgezet onderwijs. Schrijf je snel in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt
doen bij je favoriete activiteit.
Aanmelden kan vanaf maandag 28 september(9.00 uur) t/m woensdag 14 oktober 2020.
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting
Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).

CULTURELE ACTIVITEITEN IN DE HERFSTVAKANTIE
Beste jongens en meisjes!
Gelukkig is het alweer bijna vakantie, want dan kun je naar de vakantie-school!!
De Cultuur-school is het vakantieprogramma dat CultuurContact organiseert!
De begeleider van de Cultuur-school is:
- Meneer Aart, hij geeft op basisscholen in Helmond kunstlessen
Wanneer is de vakantieschool en hoe laat is dat?
Maandag 19 oktober
Voor:
Leerlingen van groep 5 t/m 8.
13.00 uur ontvangst in het gemeentemuseum in Helmond.
13.15 uur word je in kleine groepjes verdeeld en krijg je een kunstworkshop van de
museumdocenten ( www.museumdocent.nl).
Tussendoor krijg je een gezonde snack en iets te drinken.
14.30 uur einde van de activiteit en word je door je ouders opgehaald
óf
Dinsdag 20 oktober
Voor:
Leerlingen van groep 3 t/m 8.
14.00 uur word je ontvangen in de centrale hal van de Cacaofabriek.
Je gaat naar de film Coco, in de bioscoop van de Cacaofabriek.
Tussendoor is er een kleine pauze en krijg je drinken en een gezonde snack,
dus je hoeft zelf niets mee te nemen.
16.00 uur halen je ouders je op bij de Cacaofabriek.
Wil je deelnemen, dan kun je je op de volgende manier aanmelden:
Stuur een mail naar mieke@cultuur-contact.nl met de volgende informatie:
Naam leerling:
Naam school :
Groep:
Contactgegevens ouders:
Welke dag wil je meedoen?:
Kosten: €2,00

