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HERHALING INFORMATIEAVOND 

In de schoolkalender heeft u waarschijnlijk al gezien dat we op maandag 7 september een 
algemene informatieavond hebben gepland. Deze zal dit jaar vanwege alle maatregelen niet  
in de klas plaatsvinden zoals u normaal van ons gewend bent. Op welke manier we u wel van  
alle informatie gaan voorzien, krijgt u nog te horen. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan twee voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Gabriel Wawruch in groep OAN 1 en Teo Albăstrel 
in groep OAN blauw. 
En een leerling voor de basisschool: Salahedin Akhssay 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: 
Cemre gr.2, Nadia gr.3, Alisha gr.3, Ikra gr.OAN rood  
en Lidya gr.OAN rood. 
 
 
 
 
 
 

STUDIEDAG WOENSDAG 16 SEPTEMBER 

Noteer alvast in uw agenda. 
Woensdag 16 september staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan vrij.  
Deze dag staat ook aangegeven op de schoolkalender. Dit geldt niet voor de kinderen  
van de peuterspeelzaal. 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

      
 
 

Hallo, 
De eerste week is voorbij en het thema “Welkom” is al in volle gang. Ook de nieuwe kinderen 
doen het ontzettend goed ondanks de corona maatregelen. 
 

De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn: 
 

De tas, eten, drinken, het sap, het brood, honger, dorst, (het is) op, spelen, 

allebei, de huishoek, samen, de pop, het kussen, de mama, de papa, boos,  

delen, de bouwhoek, het blok. 

 

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


JIBB+ BIJ UW KIND OP SCHOOL 
 

Ook dit schooljaar is Jibb+ weer actief op de school van uw kind. Wij zorgen voor een  
gaaf sport- en beweegaanbod en zijn betrokken bij de voedingseducatie. Jibb+ staat  
voor ‘Bewegen en gezonde voeding voor Jong en Oud’ en werkt samen met alle scholen  
in Helmond. Op school komt een Jibb+´er een keer per week de gymles verzorgen.  
Voor groep 1/2 verzorgt de Jibb+´er in totaal 32 bewegingslessen met extra aandacht voor de 
motorische ontwikkeling.  
Daarnaast organiseren wij i.s.m. sportaanbieders, na schooltijd, in de wijk en in vakanties sport- 
en beweegactiviteiten om kennis te maken met nieuwe sporten. Daarnaast zijn er speciale 
beweegprogramma’s ter bevordering van de gezondheid (bewegen met overgewicht) en motoriek 
(Jibb+ extra). 
  

Vanaf 7 september worden de kleurrijke Sjors Sportief boekjes weer verspreid met naschools 
cultuur- en sportaanbod in Helmond. Kinderen kunnen via deze weg op laagdrempelige wijze met 
diverse vormen van sport en cultuur uit Helmond in aanraking komen, zonder direct lid te hoeven 
worden. Op maandag 21 september om 09.00 uur starten de inschrijvingen online op 
www.sportencultuurhelmond.nl.  
 

Op zondag 20 september organiseren wij voor de 5e keer de Dag van de Sportclub voor alle 
sportaanbieders die hun ‘deuren’ open zetten. Iedereen kan zelfstandig of met het hele gezin 
naar verschillende sportaanbieders toe om kennis te maken met diverse sporten. De plattegrond 
met mogelijkheden ontvangen de kinderen via de school.  
 

Overige Informatie over activiteiten na school, in de wijk of in vakanties die Jibb+ worden 
georganiseerd, worden via school verspreidt door middel van stukjes voor nieuwsbrieven of door 
middel van flyers. Kijk voor het actuele aanbod op www.jibbplus.nl / 
www.sportencultuurhelmond.nl of volg ons Facebook, Instagram en Twitter.  
 

De Jibb+’er bij uw kind op school is:  
Marjon Weijs 
Buurtsportcoach Jibb+ 
marjonweijs@jibbplus.nl 
 

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE SCHOOL: 
 

We zijn weer twee weken bezig op school en het valt ons op dat niet iedereen zich even goed 
houdt aan de afspraken met betrekking tot het parkeren. 
 

Het is de bedoeling dat er alleen geparkeerd wordt in de daarvoor bestemde vakken. Dus niet op 
de weg. Wij hebben een invalide parkeerplaats en taxi standplaatsen. Deze zijn ook echt hiervoor 
bedoeld, dus niet dat iedereen daar zijn of haar auto neerzet. 
 

Natuurlijk hopen wij dat alle kinderen zoveel mogelijk, als dat kan te voet of met de fiets naar 
school komen. 
 

Wanneer de problemen blijven, zullen er mogelijk weer boetes worden uitgedeeld. 
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