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VEILIGHEIDSMONITOR: 

Twee weken geleden hebben we onderstaand stukje geplaats in de mozaïekstukjes: 
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 
u mee kunt 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. 
Helaas hebben we nog niet zoveel reacties teruggekregen. Daarom ontvangt u vandaag opnieuw 
de link met het wachtwoord. We hopen dat u de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Brandon gr.2,  
Zakaria gr.OAN Blauw 
 
 

HERINNERING STUDIEDAG VRIJDAG 2 APRIL EN 2E PAASDAG 

Vrijdag 2 april staat er een studiedag gepland en maandag 5 april is tweede Paasdag. 
Alle kinderen zijn dan op 2 april en 5 april vrij. Deze dagen staan ook aangegeven op  
de schoolkalender. De peuterspeelzaal is op 2 april open, maar op 5 april ook dicht. 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zijn alweer aan de laatste week beland van het thema “eten en drinken” en alles wat daarbij 
hoort. Volgende week richten wij ons op het Paasfeest. Maar we sluiten het thema nog lekker af 
met pannenkoeken bakken net zoals in het boek van “Bobbi “. 
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:  
 

Koken, de pan, het deksel, de soep, roeren, knoeien, het schort, het zout, het drop, de chips,  
de yoghurt, proeven, vies, hoe smaakt het, zout, zoet. 
 

    

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


MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL? 





 

ZIN IN EEN SPORTIEF VOORJAAR?! 

Na een lange, koude winter zin om weer te gaan sporten in het zonnetje?  
Na dit filmpje zeker! Sjors Sportief en youtuber Teun Peters “De ontdekking van het 
scholenvaccin”. https://www.youtube.com/watch?v=UDFuzgV7Oao 
Op www.sportencultuurhelmond.nl staat een gaaf en divers aanbod waar je uit kunt kiezen! 
Helmondse sportaanbieders hebben er ook zin in om jou kennis te laten maken met hun aanbod. 
Heb je bijvoorbeeld al een keer een golfclinic gehad? Of lijkt Kidsfit Obstacle jou wel gaaf?  
Of wil je een keer iets helemaal anders en ga je voor voltige (turnen op een paard)?  
 

Ben je nog op zoek naar een sport of vind je het leuk om iets nieuws uit te proberen?  
Ga dan naar www.sportencultuurhelmond.nl en schrijf je in!  
Veel plezier dit voorjaar!  
 

MEIVAKANTIE 2021 MET JIBB+ 

De meivakantie staat voor de deur. Tijd om lekker te gaan sporten en bewegen! 
We hebben voor iedereen weer wat leuks in petto! 
 

Kom jij meedoen met beachgames, lasergamen in het bos, atletiek of het 
stormbaanspektakel? Of ga jij de Jibb+ code als eerste kraken? Ook voor de kleinste kids is er 
van alles te doen, onder andere tikkie jij bent ‘m, kleutergames of danceballet.  
 

Speciaal voor het hele gezin hebben we een Toffe Perenroute met allerlei leuke 
beweegopdrachten. 
 

En zit jij in groep 6, 7 of 8 en hou jij van dansen? Vier dansscholen bundelen hun krachten en 
organiseren Dance as one! Je krijgt les van vier verschillende dansscholen en na deze lessen 
voer je samen één dans uit. Gaaf toch?! 
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de meivakantie.  
 

Aanmelden kan vanaf maandag 12 april (9.00 uur) t/m woensdag 28 april 2021.  
Kosten €2,50 per activiteit*. 
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld 
(www.leergeld.nl/helmond). 
* Springen bij We-Jump kost €3,00 per activiteit. 
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KIDS SPECIAL 



 





 



 



 


