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KERSTONTBIJT EN KERSTWERKJES 
 

Beste ouders en kinderen, 
 
Normaal gesproken hebben we op kindcentrum Mozaïek een kerstdiner en kerstmarkt.  
Helaas hebben we, in verband met corona, moeten besluiten om het dit jaar anders te doen.  
 
Kerstontbijt  
 
Op vrijdag 18 december organiseren we een kerstontbijt. Dit betekent dat alle kinderen in hun 
eigen klas gezellig samen eten. De bedoeling is dat ieder kind zijn eigen ontbijt meeneemt. 
Normaal gesproken wordt er eten gedeeld in buffetvorm, maar dat is dit jaar helaas niet 
mogelijk. Op school wordt er gezorgd voor drinken en nog iets lekkers voor alle kinderen. 
Wij vinden het leuk als de kinderen feestelijk gekleed naar school komen. 
 
Kerstwerkjes 
De Kerstmarkt zal dit jaar niet doorgaan. Maar zoals elk jaar willen we dit jaar ook weer een 
goed doel steunen door het verkopen van kerstwerkjes. De werkjes zijn te koop vanaf woensdag 
16 t/m vrijdag 18 december. Alle kinderen maken twee werkjes en deze zijn te koop voor 50 
eurocent per stuk. Op dinsdag 15 december worden er foto’s van de werkjes van uw kind in de 
schoolapp gezet zodat u weet wat u koopt. Wanneer u geld meegeeft aan uw kind, dan neemt 
uw kind het werkje mee naar huis. 
 
 

 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn vijf nieuwe leerlingen op school begonnen voor de afdeling eerste opvang 
nieuwkomers: Eline Alsaeed en Yasmin Raslan allebei in groep OAN 1 en Zakaria Alsaeed, 
Lamar Majdel en Ritaj Raslan alle drie in groep OAN Blauw.  
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn:  
Nyrow in de Startgroep, Melih gr.OAN 1, Senyi gr.OAN Rood,  
Anes gr.6, Mariama gr.7 en Dwayne gr.7 
 
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!! 

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


 

START KERSTVAKANTIE 

Op vrijdag 18 december zijn de kinderen om 12:00 uur uit. Dit staat ook op de schoolkalender.  
De kerstvakantie is van 21 december 2019 t/m 1 januari 2020.  
 

INFORMATIE VAN DE VERKEERSWERKGROEP: 

We hebben sinds vorige week de linten en posters hangen aan de doorgaande weg  
naast school. En wat is het fijn om te zien dat bijna iedereen zich goed aan  
de verkeersregels houdt en correct parkeert! De handhaving is afgelopen week  
geweest en heeft gelukkig bijna niemand hoeven aan te spreken.  
We vertrouwen erop dat we samen het goede voorbeeld blijven geven en  
zo een veilige situatie voor onze kinderen garanderen. 
 

EXECUTIEVE FUNCTIES 

Op Kindcentrum Mozaïek werken we  met de kinderen aan het ontwikkelen van de executieve 
functies. Je zou kunnen zeggen dat “ executieve functies”  manieren zijn waarop je je eigen 
gedrag stuurt. Denk aan: iets plannen ( vooruitdenken over wat je gaat doen) ergens je 
aandacht bij houden, je impulsen onder controle houden ( je voelt je boos maar laat je daar niet 
door leiden ) op tijd komen etc. Om de functies voor de kinderen duidelijk te maken spreken we 
van “ krachten” 
De eerste 3 weken hebben de kinderen gewerkt aan gevoelskracht.  
Dit gaat over het kunnen omgaan met emoties. Elke keer zullen een paar groepen laten zien 
hoe ze aan de “krachten” hebben gewerkt. 
 
Groep 6 
Wij hebben aan emoties gewerkt en de meesten vonden het  moeilijk om zelf te zeggen  
hoe ze zich voelen, we vonden het ALLEMAAL LEUK. De emoties waren boosheid, blijheid, 
bangheid, bah, overstuur, heel woedend en ga maar door.. We moesten in ons hoofd van alles 
doen. We zitten maar een paar maanden in groep 6, maar we kunnen het best goed!!! Iedere 
vrijdag zitten we te oefenen we merken dat het steeds makkelijker wordt. De combi emotie 
waren het moeilijkst  de combi is een dubbele emotie die bij elkaar horen\passen, zoals jaliefd 
(jaloers & verliefd).  
Door Dylano Jager en Sharona Bisai.  
 
Groep 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOUTE KERSTTRUI 

Morgen is het foute kersttruien dag. Heb je thuis zo’n trui? Dan kun je deze morgen aandoen. 



 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zitten weer midden in het thema “Kerstmis”. De kerstboom is versierd en overal staan leuke 
kerstspulletjes om mee te spelen. Het is dit jaar anders door corona , ouders kunnen niet 
aanwezig zijn bij de kerstviering. We hopen er toch nog een gezellig kerstfeest van te maken 
Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “Kerstmis ” We bieden deze woorden aan in 
allerlei spelactiviteiten. 
De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week 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. 
 

Liedje 
 

Op de wijs van “hoedje van papier” 
 

Boom versieren tiere,liere,liere, 
boom versieren doe maar mee. 
Kijk daar hangen de sterretjes al, 
zie je daar die glim-kerstbal. 
Boom versieren doe maar mee. 
 
 

Nieuws externen: 
 

INFORMATIE VAN HET ANNATHEATER 

Maandag 28 en dinsdag 29 december 2020:  
talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” 
 

Op maandag 28 en dinsdag 29 december organiseert het Annatheater twee dagen vol 
theaterplezier voor kinderen en jongeren! Op maandag gaan we met het verhaal aan de slag. 
Dinsdag spelen we de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling, in een echt 
theater met alles er op en er aan. Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend  toneelstuk 
maken. We gebruiken alle kleuren licht en projecties van kasteelzalen en griezelige bossen! 
Kom in het Annatheater in de spotlights staan! 
 

Wanneer: maandag 28 december van 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag 29 december  
                  van 10.00 tot 21.30 uur 
Waar: Annatheater Helmond  Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren 
Wat kost het: € 12,50  Voorstellingen: dinsdag 29 december om 19.00 uur en om 20.30 uur 
 

GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano: 
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl 

Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door  Cultuur Contact. 
 

Gratis proeflessen toneel op 6 en 7 januari 2021 
Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of een monster bent?  
Kom dan eens in het theater toneelspelen! 
Vanaf woensdag 6 januari beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer.  
Kom op 6 of 7 januari gratis een proefles volgen! 
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 

https://www.cultuur-contact.nl/
mailto:laviniagermano@annatheater.nl
http://www.annatheater.nl/


 

INFORMATIE VAN ODEKERKEN LOGOPEDIE 

 
 

 
 
‘’Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt’’ 
 
 
Wat is logopedie? 
Logopedie is zorg in communicatie voor kinderen en volwassenen. Een logopedist helpt bij 
problemen met spraak, taal, gehoor, stem en slikken. Op de Mozaïek werken wij vooral met 
kinderen die moeite hebben met taal en spraak. 
Het is altijd mogelijk om eerst een onderzoek uit te voeren en daarna te bekijken of logopedie 
nodig is.  
 
Voor meer informatie zie:  
www.odekerkenlogopedie.nl  
Of loop eens binnen in onze praktijk, dat vinden we gezellig! U vindt ons in het schoolgebouw 
aan de linkerkant in de centrale hal, achter de gele deur.  
 
Aanwezigheid logopedist: 
Maandag & dinsdag: Britt Verkoelen  
Donderdag & vrijdag: Kelly Swinkels 
 
 
 
English version: 
 
What is ‘logopedie’ or speech- and language therapy? 
Speech- and language therapy is necessary when children or adults have speech, language, 
hearing, voice or swallowing issues. At this school we work mostly with children who have 
speech and language problems. We offer your first examination free of obligation and will check 
afterwards if treatment will be needed. 
 
For more information go to: 
 www.odekerkenlogopedie.nl (Dutch only) 
Or visit our practice; we’re happy to welcome you! You will find us inside the school building at 
the left side of the central hall, behind the yellow door. 
 
Attendance therapist: 
Monday & Tuesday: Britt Verkoelen 
Thursday & Friday: Kelly Swinkels 
 
 
 
 

http://www.odekerkenlogopedie.nl/

