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KLIEN IT SCHOONMAAKACTIE IN GROEP 8 

Vandaag hebben de kinderen uit groep 8 meegedaan aan de schoonmaakactie. 
Zij hebben door de wijk zwerfafval opgeruimd voor het project Klien-it. 
Ze hebben het super goed gedaan en hebben 11 zakken afval verzameld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn vijf nieuwe leerlingen op school begonnen voor de basisschool: 
Elijah Albăstrel, Diana Diniz Almeida, Dyaliena Stuiver en Imrane Harchaoui alle vier in de 
Startgroep en Ruben Lima Frazaõ in groep 6. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
 

Elijah Startgroep,  
Kuba gr.OAN Geel,  
Anas gr.5,  
Vachiravit gr.7 en  
Marouan gr.8. 
 
 
 
 
 

MAANDAG 24 MEI VRIJ 

Maandag 24 mei is 2e Pinksterdag. Op deze dag zijn alle kinderen vrij. Deze datum staat ook op 
de schoolkalender. We verwachten de kinderen dinsdag 25 mei weer op school. 
 

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


 

JUF NICOLE STELT ZICH VOOR 
 

Mijn naam is Nicole Sliepenbeek, ik ben al 25 jaar werkzaam in het onderwijs. 
De eerste 20 jaar werkte ik als logopediste in het Speciaal Onderwijs.   
Enkele jaren geleden ben ik gevraagd om leerkracht te worden en de afgelopen 
drie jaar ben ik leerkracht geweest voor een kleutergroep.  
Als logopediste heb ik me vooral gespecialiseerd in woordenschatonderwijs  
en dat is nog steeds mijn grote passie!  Ik houd ervan om met mijn leerlingen 
met woorden in de weer te zijn, maar ik help ook graag collega’s een stapje 
verder op dit gebied. Op kindcentrum Mozaïek krijg ik de mogelijkheid om 
passie en ervaring met jullie en jullie kinderen te delen.  
Tot de zomervakantie mag ik de kinderen van OAN1 lesgeven. 
Ik heb er zin in!!  
 
 

JUF HILDE STELT ZICH VOOR 
 

Hallo allemaal, 
Misschien hebben jullie mij al op school rond zien lopen? Vanaf 1 april ben ik 
werkzaam in de OAN groepen. Mijn naam is Hilde Leenders. Ik ben 30 jaar 
geleden geboren in Helmond. Nu woon ik met mijn vriend en dochtertje in 
Vinkel. Ik heb al fijn gewerkt met de kinderen op KC Mozaïek en heb zin om  
nog veel meer leuke dingen te gaan doen! Ik heb hiervoor op een school 
gewerkt met anderstalige leerlingen tussen de  12 tot 18 jaar. Kinderen de 
Nederlandse taal leren doe ik met veel plezier!  
Tot snel op school!  
Groetjes, 
Juf Hilde  
 
 

JUF TAMARA STELT ZICH VOOR 
 

Hallo allemaal,  
Ik ben Tamara, 20 jaar oud en ik kom op de dinsdagen, donderdagen  
en vrijdagen in groep 3 werken als onderwijsassistente.  

Ik heb er erg veel zin in en ik kijk uit naar een leuke tijd in groep 3😃  

 
Groetjes Tamara 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLFRUIT 

Volgende week krijgen de kinderen eenmalig op woensdag, donderdag en vrijdag fruit van school. 
Dinsdag is er dus geen fruit vanuit school en kunnen de kinderen zelf fruit meenemen. 
 
 

ONWIJS FIT 

Ook op school maken leerlingen belangrijke keuzes voor de toekomst. Vaak worden ze hierbij 
geholpen. Door kinderen op tijd te helpen, te informeren en te leren over gezondheid, bewegen en 
een actieve leefstijl, hopen we dat de leerlingen kiezen voor een gezond leven en een sport die bij 
ze past. Daarom doet kindcentrum Mozaïek mee aan het project ‘Onwijs Fit’.  
Dit project wil leerlingen bewuster maken van een gezonde leefstjil en gezond bewegen en  
dit ook stimuleren. De school voert het project uit in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost.  
Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 2, 4 en 7 een formulier mee naar huis. 



NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We zijn nu bezig met het lentethema met de geboorte van de jonge dieren, en dat is voor sommige 
peuters best spannend en leuk. De lente is de tijd waarin jonge dieren geboren worden op de 
boerderij: lammetjes en biggetjes. En wat voor geluiden maken al die verschillende dieren? 
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 jonge dieren, geboren (worden), jong, de kop, het lammetje, huppelen, het biggetje, het geluid, 
ieder, klinken, knorren, kakelen, kukelekuu, piepen, welk, noemen. 

 
 
 
Jarig op de kinderopvang 
 

20-05-2018 Daniel 

22-05 Artur 3 jaar 

 
 
 

INFORMATIE VAN JIBB+ 
 

Naschools sporten en wandelen met Jibb+  
De zon schijnt, tijd om lekker na schooltijd te gaan bewegen! 
Van 7 tot en met 13 juni is de Week voor de Gezonde Jeugd.  
Samen met Hogeschool de Kempel organiseren we in deze week verschillende sport 
& spel activiteiten door heel Helmond. Voor groep 1 t/m 8 is er een gaaf naschools 
sportaanbod op 10 verschillende locaties. Voor de peuters met ouder(s)/verzorger(s)  
of vanuit de kinderopvang kun je op woensdag 9 en zondag 13 juni meedoen met  
de nijntje groente- en fruitwandeling. 
 

Naschools sporten met Jibb+ 
Iedere naschoolse activiteit is anders en wat we gaan doen, blijft nog even geheim.  
Maar als jij van sport & spel houdt, dan weten we zeker dat jij dit leuk vindt.  
 

Nijntje groente- en fruitwandeling 
Bij de nijntje groente- en fruitwandeling ga je samen naar nijntje speuren en kom je onderweg 
leuke raadsels over groente en fruit tegen. 
 

Schrijf je in! 
Je mag meedoen met zoveel activiteiten als je wilt en deelname is gratis! 
Schrijf je wel even in via www.jibbplus.nl. Inschrijven kan van maandag 17 mei 09.00 uur t/m 
woensdag 2 juni 23.59 uur. Vol=vol! 
 

Dus heb jij zin om lekker te komen bewegen? Schrijf je in en doe mee! Voor meer informatie,  
alle locaties en tijden check www.jibbplus.nl.  
 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.jibbplus.nl/


 
 
 
 
 
 


