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VOORLEESWEDSTRIJD 

Mayssara Cherif heeft op 24 februari meegedaan met de 
voorleeswedstrijd en heeft helaas verloren, maar ze heeft haar best 
gedaan en heeft ook nog cadeautje gekregen voor het harde werken.  
Wij als groep 8 zijn echt trots op haar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan twee voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Majd Bariki en Hristina Malinova allebei in groep OAN Blauw. 
En een leerling voor de basisschool: Aya Elidrissi 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: 
 
Norbert gr.1,  
Jayson gr.1,  
Heba gr.OAN 1, 
Iyad gr.2,  
Vitor gr.3,  
Pavel gr.6 en  
Suzan gr.8. 
 
 
 
 
 

VEILIGHEIDSMONITOR: 

De veiligheidsmonitor brengt de (sociale) veiligheid van leerlingen in en rond basisscholen in 
kaart, wij vinden dit een zeer belangrijk onderwerp en doen daarom mee aan dit onderzoek. 
Alle ouders van groep 1 t/m 8 krijgen daarom via de app een link en een wachtwoord waarmee  
ze mee kunnen doen met onze veiligheidsmonitor. 
Wij zouden het zeer waarderen als iedereen de vragenlijst zou invullen, alleen op deze manier 
krijgen wij een reëel beeld over hoe jullie de veiligheid in en rond de school beleven.  
Ook kunt U aangeven wat jullie kinderen vertellen over kwesties als pesten en geweld. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
 

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


VERLENGDE SCHOOLDAG 

Vanaf volgende week beginnen we weer met de Verlengde Schooldag. In verband met Corona 
hebben wij alleen leerlingen mee laten doen van 1 leerjaar per activiteit. De groepen 4 en 6 mogen 
deze ronde meedoen. Groep 6 gaat koken en groep 4 doet mee met techlab/creatief of sport en 
spel. Alle leerlingen van deze groepen hebben een brief meegekregen met een bevestiging.  
De periode loopt van 8 maart tot eind april. De aanmeldingen van de andere groepen bewaren wij 
voor de volgende ronde. 
Wij wensen alle kinderen heel veel plezier. 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zijn weer een week verder op het peuteraanbod met het thema “eten en drinken”. 
Er wordt volop gewinkeld in onze winkel op het peuteraanbod. Kinderen weten dat je eerst 
boodschappen moet gaan doen in de winkel of op de markt om daarna te gaan koken of bakken 
om te eten. Betalen in de winkel is soms nog wat moeilijk. Maar het ( namaak) geld is heel 
interessant. We bedanken ook de ouders die spulletjes hebben mee gegeven voor in onze winkel. 
 

Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “eten en drinken ” We bieden deze woorden aan in 
allerlei spelactiviteiten. 
 

De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn:  
Boodschappen doen, de boodschappen, het mandje, nemen, het broodje, de sinaasappel,  
de peer, de rijst, de boterham, met, de kaas, de plak, bovenop, de hap/ het hapje, de jam,  
de boter, smeren, de pindakaas. 
 

CURSUS WAARDE(N)VOLCOMMUNICEREN MET JE KIND 

 
 



 



 


