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BUDDYTRAJECT GROEPEN 6,7 EN 8 

In samenwerking met Stichting Hightech Helmond-De Peel doen wij mee aan het 
buddytraject. Daarbij zijn regionale hightech maakbedrijven gekoppeld aan regionale scholen  
om zo elkaars werelden beter te leren kennen en de kinderen te enthousiasmeren voor de 
mogelijkheden in de techniek. Wij zijn gekoppeld aan het bedrijf Alumero.  
We hebben afgelopen vrijdag de eerste gastles van directeur Jeroen gehad en gaan  
de komende weken hard aan de slag met dit project. Groep 6 gaat het hebben over meten,  
groep 7 gaat het hebben over robots en groep 8 gaat kijken wat het inhoudt om een eigen  
bedrijf op te starten.  
Wij wensen alle kinderen veel succes en plezier de komende weken!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALVAST DE SCHOOLVAKANTIES VOOR HET SCHOOLJAAR 2021 - 2022 
 

• Herfstvakantie: week 43  25-10-2021 t/m 29-10-2021 

• Kerstvakantie  week 52 - 1  27-12-2021 t/m 07-01-2022 

• Voorjaarsvakantie week 9   28-02-2022 t/m 04-03-2022 

• Meivakantie:  week 17 – 18  25-04-2022 t/m 06-05-2022 

• Zomervakantie week 30 – 35  25-07-2022 t/m 02-09-2022 

 
 
 
 
 
 
 

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


NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn vier nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan een voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Amelia Makaryk in groep OAN Blauw. 
En drie leerlingen voor de basisschool: Amèlija Bindže in de Startgroep, Anastazja Batko en 
Amelia Batko allebei in groep 1. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Thalisha gr.OAN 1, Antoni gr.6, Marcel gr.6  en Ibtihal gr.7. 
 

 

 

HERHALING ONWIJS FIT VOOR DE GROEPEN 2, 4 EN 7 

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.  
 
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
 
Hallo, 
We zijn alweer aangekomen bij de laatste week van het lentethema en dat gaat over de eendjes 
en de sloot. Daarna starten we met het zomerthema hopelijk zit het weer dan ook mee. 
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: 
  

Zwemmen, de eend, kwaken, (er) omheen, de kant, de ander(e) , plons. 
De sloot, het riet, de zwaan, onder water, de vis, de lucht (zuurstof), zuigen. 



INFORMATIE VAN JIBB+ 
 

Zomerse Sportinstuif van Jibb+!  
Heb jij zin in een sportieve start van jouw zomervakantie? Doe dan met ons mee!  
In de eerste week van de zomervakantie (26 t/m 30 juli) organiseren wij de  
Zomerse Sportinstuif! Op drie locaties in Helmond wordt er iedere dag een  
sportieve activiteit georganiseerd voor groep 1 t/m 8, waarbij plezier voorop staat!  
Je kunt zelf kiezen op welke dag(en) en tijd(en) je mee wil doen!  
 
Tijd: van 10:00-12:00 uur of van 13:00-15:00 uur (kies voor een ochtend óf middag op één dag).  
 

Locaties: Handbalvereniging Swift, Mulo Baseball en HVV Helmond.  
 

Thema’s: sport van de locatie (handbal/honkbal/voetbal), Olympische Spelen, survival, 
zeskampspelen en de finaledag.  
  

Kosten: €2,50 per dagdeel. 
   

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jibbplus.nl.  
Aanmelden kan vanaf 7 juni 09.00 uur. Vol=Vol.  
Wij hebben er zin in, tot dan!  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.jibbplus.nl/


HERHALING NASCHOOLS SPORTEN EN WANDELEN MET 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.  
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