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EEN KLEINE IMPRESSIE VAN HOE LEUK DE KONINGSSPELEN WAREN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn drie nieuwe leerlingen op school begonnen voor de afdeling eerste opvang 
nieuwkomers:  Toprak Tahiroğlu in groep OAN 1, Karim Omar Abdou Abouelnaga Beshita en  
Salma Omar Abdou Abouelnaga Beshta 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: 
 

Moad gr.2,  
Amelia gr.3,  
Maximilyan gr.OAN Geel,  
Sandra gr.4 en  
Tiago gr.8.  
 
HARTELIJK 
GEFELICITEERD!!!!! 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zijn weer in het volgende stadium van het thema beland. We gaan in de huishoek een 
boerderij maken, met hokken en boerderijdieren. De voorbereiding is al in volle gang en de hokken 
zijn al geschilderd door de kinderen. 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: 
  

Het beest, de koe, de boerderij, de boer, de boerin, het schaap, het varken, dik, de wei,  
de modder, het hok, het konijn, voeren, het voer, zoveel, de kip, de haan, het kuiken. 
 

 
  
 
Jarig op de kinderopvang 
25-04-2018 Stan 
 

              
          



WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 

In de weken van 17 mei tot 28 mei besteden wij aandacht aan de Lentekriebels.  
I.v.m. organisatorische redenen vindt dit iets later plaats dan de landelijke week van de 
Lentekriebels. De leerkrachten hebben een training van de GGD gevolgd rondom gezonde  
relaties en seksualiteit. We zullen ook het lespakket van de GGD gebruiken tijdens onze week  
van de Lentekriebels. 
 

De week van de Lentekriebels is een jaarlijkse projectweek voor het basisonderwijs rondom 
gezonde relaties en seksualiteit. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om hier aandacht aan te 
besteden. 
 

Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen en leren 
hoe je gezonde relaties aangaat, is relationele en seksuele vorming ook op school belangrijk.  
Juist ook op de basisschool, voordat de kinderen in de puberteit komen en kinderen lichamelijk en 
emotioneel erg veranderen. Door relationele en seksuele vorming leren kinderen praten over 
relaties en seksualiteit, hun wensen en grenzen aanvoelen en aangeven en weloverwogen keuzes 
maken in wat ze wel en niet doen. Door goed voorbereid te zijn beginnen jongeren vaak juist later 
met seks, wanneer ze er echt aan toe zijn.   
 

Meer informatie kunt u vinden op seksuele vorming.nl 
Bij vragen en/of opmerkingen mag u contact opnemen met de directie of juf Anouk of juf Noortje. 
 

GELIJKHEIDSDAG 

In de groepen 4 t/m 8 vieren we op 28 mei gelijkheidsdag. We staan er deze dag bij stil dat 
iedereen mag zijn wie hij of zij is, ongeacht gender, afkomst of (seksuele) voorkeur. De kinderen 
van de groepen 4 t/m 8 organiseren deze dag helemaal zelf zodat zij allemaal achter de invulling 
van deze dag staan.  Bij vragen en/of opmerkingen mag u contact opnemen met de directie of  
juf Anouk of juf Noortje. 

 

DE KINDEREN ZIJN VRIJ: KONINGSDAG 27 APRIL, DE MEIVAKANTIE EN 2E PINKSTERDAG 
 

Dinsdag 27 april is Koningsdag, deze dag is een vrije dag. 
De meivakantie is van 3 mei t/m 14 mei. Alle kinderen van KC-Mozaïek zijn dan vrij. 
Maandag 24 mei is 2e Pinksterdag, deze dag is ook een vrije dag. 
In de meivakantie zijn er verschillende belangrijke dagen. 
 

27 april  - Koningsdag 
4 mei     - Dodenherdenking 
5 mei     - Bevrijdingsdag 
9 mei    - Moederdag 
 

We verwachten de kinderen maandag 17 mei weer op school. 



APPELTJESTAARTBAKDAG MET TANTE TULP 

 
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het… 
 
Appeltjestaartbakdag met Tante Tulp! 
 
Heerlijk, al die appeltaarten van Tante Tulp… maar waar komen ze toch vandaan? 
Die maakt ze maar mooi zelf en wel op appeltjestaartbakdag! Buurman Ed komt een handje 
meehelpen, maar of dat nou wel zo’n goed idee is?  
 

Kijk samen met je kleuterklas naar weer een vrolijke, muzikale, derde Tante Tulp aflevering. 
Heb je de eerste twee afleveringen gemist? Kijk ze dan meteen allemaal achter elkaar en 
doe lekker mee! 
 

Deze derde aflevering is online te zien vanaf zondagochtend 25 april om 10:30 uur.  
Hoe meer kinderen kijken, hoe meer plezier.  
Stuur dit bericht daarom ook gerust door via de nieuwsbrief  
of direct naar de ouders! 
 

De link: www.youtube.com/watch?v=BjiobC42KW8 
 

Veel plezier! 
 

Houd goed in de gaten: in het najaar ontdekt Tante Tulp in  
het theater allerlei instrumenten in haar bloementuin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BjiobC42KW8

