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JUFFROUW BEA MET PENSIOEN 
 

Gisteren hebben we afscheid genomen van juf Bea. Zij gaat vanaf vandaag genieten van haar 
welverdiende pensioen. Juf Bea heeft de laatste jaren gewerkt binnen onze afdeling nieuwkomers. 
Zij stond daar altijd met veel toewijding klaar voor de kinderen en ook voor de leerkrachten. Helaas 
hebben we het niet grootst kunnen vieren i.v.m. alle maatregelen, maar we hebben toch op een 
gepaste wijze met de kinderen en leerkrachten kort afscheid van haar genomen. Wij willen haar 
bedanken voor alle fijne jaren die we hebben gehad met haar op onze school!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEERLING 

Deze week is een nieuwe leerling op school begonnen voor de afdeling eerste opvang 
nieuwkomers:  Arnas Adomaitis in groep OAN Blauw.  
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Faylinn in de Startgroep, Arnas gr.OAN Blauw,  
Soraya gr.3, Evy gr.4, Dean gr.6, Dylan gr.7,  
Núbia gr.7, Adam gr.8 en Nasim gr.8. 
 

Wij willen ook Yasmin in gr.OAN 1 alsnog feliciteren,  
zij was vorige week jarig. 
 

 
 
 

STUDIEDAG VRIJDAG 2 APRIL 

Noteer alvast in uw agenda. 
Vrijdag 2 april 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. 
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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 bespreken met de kinderen wat je bij het eten kunt drinken en waaruit je dat  
het beste kunt drinken. En genieten daarbij van de chocomel, appelsap en limonade.  
We laten aardappel, tomaten, sla en bonen zien en bespreken of het groente is. 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 pak, de chocomel, de fles,het appelsap, de kan, de limonade, de koffie, het beste, het glas,  
de beker, het kopje, de groenten, de aardappel, de tomaat, de sla, de boon, alles, worden,  
de borstel. 

 
 


