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NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn twee nieuwe leerlingen op school begonnen voor de afdeling eerste opvang 
nieuwkomers:  Jagoda Stolecka en Zuzanna Urbaniak alle twee 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: 
 

Liliana in de Startgroep, Nikodem gr.1, Vitoria gr.2,  
Yassin gr.3, Jănis gr.OAN Rood, Davids gr.4,  
Miraç gr.5, Nigel gr.7 en Ola gr.8  

 
 

 
 
 

 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 
 

 
Hallo, 
We gaan ons met het thema meer richten op eten en drinken en alles wat daarbij hoort zoals  
tafel dekken. We hebben samen fruitsalade en fruit spiesen gemaakt. Maar de winkel blijft ook  
nog open . Want daar moeten we al onze boodschappen halen om te gebruiken bij het bereiden  
en koken van eten. 
 

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:  
Het fruit, de appel, de banaan, de kiwi, de fruitsalade, heel, snijden, het mes, de plank, half,  
even klein, tafel dekken, het bord, zetten, de lepel, erbij, leggen, elk, de vork. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


STRAATVOETBAL ON TOUR 2021 

Beste voetballers, voetbalsters, leiders en leidsters, 
  

Helaas ging het de afgelopen twee keer niet door, maar we komen voor dit jaar met een speciale 
editie! We gaan “on tour” door de gemeente Helmond en bezoeken maar liefst 6 sportparken.  
Daar spelen we een 2vs2 toernooi op de kunstgrasvelden, waarbij er van elke locatie twee teams 
per leeftijdscategorie door kunnen stromen naar de Helmondse finale op 17 of 18 juli! 
  

Elk team mag met minimaal twee spelers en maximaal 3 spelers deelnemen. Je mag dus één 
wisselspeler opgeven. Je kunt je team opgeven voor één locatie op één datum. Deelname is dus 
éénmalig en kan niet op meerdere locaties of data. Alle informatie kun je ook teruglezen 
op www.jibbplus.nl/straatvoetbal. 
Inschrijven kan ook via deze website en kan vanaf maandag 8 maart! 
  

We bezoeken op de volgende data de volgende locaties. 

Stiphout Vooruit 4-mei Jongens 

SV Brandevoort 5-mei Jongens 

RKSV Mierlo Hout 6-mei Jongens en meiden 

VV Bruheze 10-mei Jongens 

Rood-Wit 62 11-mei Jongens 

SV de Braak 12-mei Jongens en meiden 
 

Check snel de website en schrijf je team in! 

http://www.jibbplus.nl/straatvoetbal

