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  SPACEBUZZ 

Op maandagochtend 30 november om 8 uur komt de Spacebuzz (project Andre Kuijpers:  
https://www.spacebuzz.nl/ ) naar onze school! Het Spacebuzz project omvat een lessenserie 
waar groep 7 al mee bezig is met als afsluiting een VR gastles in de spacebuzz op locatie.  
De spacebuzz is een soort raket op een vrachtwagen. Deze komt voor onze school te staan  
op de parkeerplaats. We gaan hiervoor een stukje van de parkeerplaats afzetten. 
Wij snappen dat jullie allemaal willen kijken, maar vanwege alle maatregelen waaraan we 
moeten voldoen, willen we jullie vragen om even te kijken en dan weer door te lopen,  
zodat we geen grote mensenmassa bij elkaar krijgen. 
De kinderen van onze school gaan tijdens dat de Spacebuzz er staat vanaf de speelplaats kijken 
onder schooltijd, dus zij krijgen gelegenheid om het goed te zien, dit hoeft dan niet met u als 
ouder erbij. 
 

 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan twee voor  
de afdeling eerste opvang nieuwkomers: Sofija Smane in groep OAN 1 en Dmitrijs Smans  
in groep OAN Blauw.  
En een leerling voor de basisschool: Vince Verdonschot in groep 1. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn:  
Kacper in de Startgroep, Sulayman in de Startgroep, Vince gr.1, Talha gr.2,  
Deniz gr.OAN Blauw, Adil gr.3, Sohaib gr.4, Noanna gr.6, Iris gr.6, Jessica gr.6,  
Zeyneb gr.6 en Leandro gr.7.  
 
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!! 

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


 

FOTO’S  VAN ‘WIELTJESDAG’ VORIGE WEEK VRIJDAG 

 
 

 
 
 

  ZIEKMELDEN VIA DE APP 
 

Wanneer u uw kind ziek meldt via de schoolapp, willen wij graag dat u bij reden ook invult waar 
uw kind last van heeft. Een aantal ouders doet dit al heel goed, maar nog niet iedereen. 
 



 

DE JUISTE VERKEERSREGELS VOOR HET HALEN EN BRENGEN VAN DE KINDEREN! 

Een tijd terug hebben we u geïnformeerd over het halen en brengen van de kinderen naar 
school met de auto. Het is erg belangrijk dat dit wordt gedaan volgens de juiste verkeersregels. 
Er is in de ochtend meer dan voldoende plaats achter school om uw auto te parkeren. 
Vanuit daar kan u samen met uw zoon/dochter naar het schoolplein lopen tot u samen bij de 
juiste deur bent.  
 

Op dit moment zien we helaas nog ouders/verzorgers die de auto parkeren op de doorgaande 
weg of in de berm aan de kant van de groepen 1-2-3, om even snel een kind te brengen.  
Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en filevorming bij andere ouders.  
 

We hebben al enkele keren via de Mozaïekstukjes aangegeven dat dit niet de bedoeling is. 
Daarom gaan we vanaf aanstaande dinsdag 1 december maatregelen treffen. Er worden 
linten gespannen aan deze zijde van de weg en u wordt vriendelijk gevraagd uw auto hier niet 
meer stil te zetten. We vertrouwen erop dat u zich aan de verkeersregels houdt en daarmee 
zorgt voor een veilige schoolomgeving voor de kinderen.  
 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking, ook namens alle kinderen! 
 

LEKKERE CHERRY TOMATENSOEP DOOR GROEP 8 GEMAAKT! 
 

Hallo allemaal,  
Gisteren hebben wij na school met een paar kinderen tomatensoep gemaakt en hebben 
we Gordon Ramsay nagedaan. In de keuken hadden we verschillende taken zoals:  
Tomaten snijden, sjalotjes snijden, met de staafmixer mixen, roeren en kruiden toevoegen.  
We hebben ongeveer in een halfuur hele lekkere cherry tomatensoep gemaakt.  
Wij hebben een paar juffen en meesters laten proeven en zij vonden het ook heel lekker. 
Er was een goede sfeer in de keuken en we moesten veel lachen. Daarna gingen we op het 
leerplein genieten van onze lekkere soep met veel grapjes erbij. Tot slot hadden we de juffen 
geholpen met de keuken opruimen en afwassen. En we hadden een beetje rondgebeld.  
Het was heel leuk,we hadden veel plezier en het was heel lekker!  
Groetjes, Marouan en Mia uit groep 8. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 



 

   NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zitten volop in het thema Sinterklaas en de kinderen doen heel goed mee en spelen 
rollenspel van Sint en Piet. 
Hier de nieuwe versie van het lied van de stoomboot wat we zingen met de kinderen. 

 

Zie ginds komt de stoomboot 

Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, 
ik zie hem al staan. 

Daar huppelt zijn paardje 
het dek op en neer. 
Daar waaien de vlaggen 
zo mooi heen en weer. 

Kijk, Piet staat te lachen 
en roept naar de kant: 
‘Ik heb genoeg lekkers 
voor heel Nederland!’ 

O lieve Sint Nicolaas, 
kom ook eens bij mij. 
En rij toch niet stilletjes 
ons huisje voorbij. 

 
Ook gaan wij natuurlijk weer de schoen zetten op het peuteraanbod en we  
willen vragen of u een oude schoen van uw kind mee wil brengen.  
Het moet wel een oude schoen zijn want we gaan hem schilderen. 
 
Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “Sinterklaas” We bieden deze 
woorden aan in allerlei spelactiviteiten. 
De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn: 
Ver weg, de boot, varen, de zee, naartoe, de golf, op en neer, de schoorsteen, de rook, de vlag, 

zwaaien, welkom, een kunstje doen, muziek, oefenen, hollen, overal, dichtbij, raak, mis, 

klimmen, het rek, hangen. 

Jarig op het peuteraanbod 
 

28-11-2017 Tommy 
 



 

 

KERSTVAKANTIE 2020 JIBB+ 

Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor vakantie. Heb jij zin om lekker fanatiek het 
jaar uit te gaan! Tijdens de kerstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer super leuke 
activiteiten! Zo kunnen jullie gaan kunstschaatsen, ijshockeyen, meedoen aan de wintergames 
en dansactiviteiten voor verschillende leeftijden. Ook freerunnen, tafeltennissen, zaalhockey, 
volleyballen en verschillende vecht/verdedigingssporten als Ji Jitsu, boksen en kickboksen 
komen aan bod tijdens de kerstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op 
de website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt uiteen van 
groep 1 t/m groep 8. Schrijf je snel in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je 
favoriete activiteit.  
Aanmelden kan vanaf maandag 30 november(9.00 uur) t/m woensdag 16 december 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). 
 
 

 
 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond


 

 


