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BUITENLESDAG (STUKJE DAT OOK IN EINDHOVENS DAGBLAD STOND) 
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Taal en rekenen even ondergeschikt aan bewegen op Nationale 
Buitenlesdag bij Mozaïek in Helmond 
 

HELMOND - Taal en rekenen in de buitenlucht is nog net even lekkerder bij 25 graden, maar 

de leerlingen van Kindcentrum Mozaïek in Helmond malen niet om het fletse zonnetje.  

‘Wie wil er elke dag buiten les?’ Bijna alle vingers schieten de lucht in. 

 

Maar Nationale Buitenlesdag, een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie, is maar één 

keer per jaar. Dinsdag deden volgens de organisatie 262 scholen in Noord-Brabant mee aan de 

zesde editie. Kindcentrum Mozaïek in Helmond was er één van. 

Buiten moet je profiteren van wat in de klas niet kan, dus bij de activiteiten wordt vol ingezet op 

bewegen. De kinderen genieten er zichtbaar van. „Bewegen tijdens het leren geeft een andere 

dynamiek”, zegt directeur Esther Warmerdam. Op het grasveld bij de school rent groep 4 als een 

kudde op en neer tussen bordjes met spellingscategorieën: van achtervoegsel naar verkleinwoord, 

al naar gelang het woord dat de meester of juf roept. 
 

Uitgelaten in winterjas 

Op het schoolplein rennen de kinderen van groep 3, al net zo uitgelaten, in winterjas naar een 

turquoise teil. Die is gevuld met wasknijpers met plaatjes met getallen van 0 tot 100. Daarna 

moeten ze een hindernisbaan over - het klimrek - om daarna aan een waslijn hun getal op de juiste 

plek te hangen. En zo promoveert de waslijn naar getallenlijn. 
 

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


Of ze bewegend beter leren? „Dat hangt af van de activiteit”, zegt juf Milou Sprengers-Arts.  

„In dit geval hebben we vooral gekozen voor bewegen. Het is niet zo dat ze nu de getallenlijn  

beter leren.” Bij het hinkelend lezen van vorig jaar werd het bewegen meer gekoppeld aan de 

hersenhelften, voegt ze er cryptisch aan toe.  
 

“Of ze bewegend beter leren hangt af van de activiteit. In dit geval 

hebben we vooral gekozen voor bewegen” 
Milou Sprengers-Arts, Juf groep 3 Kindcentrum Mozaïek in Helmond 

 

BUITENLESDAG GROEP OAN GEEL 
 

Kuba: 
Eerst maken we groepjes. Ik heb met Abdo gedaaan. We hebben een makkelijke opdracht, want 
het is groep groen. En die opdracht is plussommen maken. Ik ren naar linkerkant, en Abdo naar 
andere. Maar goed dat ik ben niet in de groep geel. Want ze hebben moeilijke opdracht.  
Nou, die is splitsen van tien. Ik pak een nummer, en Abdo natuurlijk ook. Ik kijk naar nummer, en 
die is 23. Ik ren snel, en draai de kant naar Abdo. Die roept: Het is makkelijke som!  
En doet als mij. De nummer is 1. Vierentwintig, zegt hij naar de juf. 
 

Abiel:  
Buitenles 
Gisteren heben een rekenles wij heben nodig isten somen ook van groen. Groen is makelijk 
somen gegeeven. Ik en Alexander heb somen makelijk geven. Van groep geel is ook heel 
makkelijk.  
 

Abdo: 
De buitenles 
Wij gisteren naar de buitenles. Wij samen voetbalsal buitenles reken groep groen en groep geel. 
Som groep geel splets van 10 maar groep groen plus maaken. Ik en Kuba samen. Ik naar links en 
Kuba naar recht. En hij pakt nummer en ik pakt ook nummer. Bij de juf bij samen. Wij samen reken 
al veel naar juf zeggen. Als je goed, in de bak en nog een keer doen. Dan juf roept kom wij in de 
rij, dan wij naar de school.  

 



HERHALING DE KONINGSSPELEN! 

Op maandag 19 april en dinsdag 20 april zullen de Koningsspelen op school zijn. Deze zullen 
conform de coronamaatregelen georganiseerd worden. Er worden daarom dit jaar geen 
hulpouders gevraagd. Er is helaas ook geen Koningsontbijt mogelijk. Het houdt verder in dat elke 
groep binnen zijn eigen bubbel zal sporten in en om het schoolgebouw. Ook zal een deel van het 
programma in de klas plaatsvinden, waarbij je kan denken aan challenges, een quiz of een 
creatieve opdracht in het teken van sport. Omdat we door corona beperkte mogelijkheden hebben, 
moeten we de spelen verdelen over twee schooldagen. Zo heeft elk kind dus op een dag 'gewoon' 
school en op de andere dag een programma in het teken van sport. De verdeling is daarbij als 
volgt m.b.t. het hebben van de Koningsspelen: 
 

Maandag 19 april: Groep 4, 5, 6, 7, 8 en groep Rood.  
Dinsdag 20 april: Groep start, OAN1, 1, 2, 3, groep Geel en Blauw  
 

Uw kind komt dezelfde tijden naar school toe als anders. 
Passende sportkleding is nodig, waarbij het handig is dat ze deze de hele dag kunnen dragen, 
zowel binnen als buiten. 
Denk hierbij aan een trainingsbroek met t-shirt en een vest/trui.  
Het zou leuk zijn als je iets van rood, wit, blauw of oranje aan hebt. 
 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. Samen gaan we er een fijne Koningsspelen van 
maken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEERLING 

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

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Amine gr.4, José gr.5, Hidaya gr.6 en Aminata gr.6. 
HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!! 
 

HERHALING OPROEP INVULLEN VAN DE 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. 
 

KONINGSDAG VRIJ EN MEIVAKANTIE  

Noteer alvast in uw agenda:  
 

Dinsdag 27 april is Koningsdag, deze dag is een vrije dag en de meivakantie is van  
3 mei t/m 14 mei. 



NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 

 
Hallo, 
We zijn volop bezig met het planten van zaadjes. Mochten jullie nog zaadjes hebben of 
moestuinzaadjes van de Albert hein en jullie doen er niks mee wij willen ze graag. Ook met oude 
bloempotjes zijn we heel blij.  
Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “Lente ” We bieden deze woorden aan in allerlei 
spelactiviteiten. 
 

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

De roos, de honing, de vlinder, net als, de bij, de slak,langzaam, het slakkenhuis, het madeliefje, 
het gras, meestal, het grasveld, kleine beestjes, de worm, de struik, de rups. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarig op de kinderopvang 
 16-04 Antoni 1 jaar 

                       
 
 

IEP EINDTOETS GROEP 8 

Dinsdag 20 en woensdag 21 april vindt de IEP eindtoets plaats voor groep 8. In de ochtend zal  
de toets gemaakt worden. Zorg dat je de komende dagen op tijd naar bed gaat zodat je optimaal 
de toets kunt maken volgende week. Ontbijt goed, dat zorgt voor brandstof voor je hersenen.  
Je mag extra drinken meenemen voor tijdens de toets. Geniet van je weekend, neem je rust zodat 
je volgende week kunt knallen! 
 
 
 
 
 
 
 
 



WANDELAVONDVIERDAAGSE 

 
 
 
 
 
 
 



TANTE TULP EN DE SCHAT  

  
Tante Tulp en de schat  
Kleuter ontdekt de instrumententuin  
Tante Tulp is er weer! In haar tuintje ontdekt ze een schat en gaat daarmee op avontuur met 
Buurman Ed. Wil jij zien hoe dat eruit ziet?  Klik dan, samen met je papa en mama, of met de juf  
of meester op onderstaande link en doe gezellig mee met Tante Tulp en Buurman Ed.  
https://youtu.be/xC-907h0_J8  

Tante Tulp ontdekt nog meer instrumenten. Op 25 april 10.30 uur kun je haar weer zien.  

De link voor deze 3e aflevering volgt later.  
Veel plezier!  

   

 INFORMATIE VAN DE LEV HELMOND  

 

https://youtu.be/xC-907h0_J8
https://youtu.be/xC-907h0_J8
https://youtu.be/xC-907h0_J8
https://youtu.be/xC-907h0_J8

