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NATIONALE KRAANWATERDAG 

Volgende week woensdag 23 september is het nationale kraanwaterdag. Aan de hand van een 
korte aantrekkelijke les ontdekken kinderen van groep 1 t/m 8 waar hun kraanwater vandaan 
komt, hoe kraanwater wordt gezuiverd en hoe je zelf slim kunt omgaan met dit gezonde en 
duurzame natuurproduct. Voldoende water drinken draagt bij aan een gezonde levensstijl. 
Nergens ter wereld is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog als in Nederland. We maken 
kinderen hiervan bewust en vertellen ze waarom kraanwater drinken een gezonde en duurzame 
keuze is. 
Ook wordt die dag ons nieuwe watertappunt wat we buiten hebben “geopend”. 
 

KINDERPOSTZEGELS: 

Volgende week gaat de kinderpostzegelactie weer van start. Dit jaar in een andere vorm omdat 
wij het niet fijn vinden om de kinderen in deze tijd langs de deuren te sturen. 
De kinderen krijgen vandaag een code mee om een filmpje op te nemen 
zodat deze naar familie en vrienden gestuurd kan worden. Dan kan er 
digitaal besteld worden.  
Om dit filmpje te maken en online te kunnen verkopen, moet u toestemming 
geven.  
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn vijf nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan vier voor de afdeling  
eerste opvang nieuwkomers: Mira Lantos in groep OAN 1 en Stefan Gavrilă, Gabriel Janiec  
en Attila Szigyártó alle drie in groep OAN blauw. 
En een leerling voor de basisschool: Marley Szwajorek 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: 
Revano gr.1,  
Amelie gr.2,  
Stefanie gr.3,  
Ravenna gr.5,  
Luis gr.7 en  
Naomi gr.8. 
 

 
 

 
 

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


 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
Hier weer wat nieuwe woorden van het thema “Welkom” wat nog in volle gang is. 
We bieden deze woorden aan in allerlei spelactiviteiten. 
 

De woorden die we aanbieden bij dit thema voor deze week zijn: 
Verven, de verf, rood, de kleur, blauw, geel, de kwast, het verfschort, aandoen, 
het papier, klaar, morgen. 
 
 

Jarig op het peuteraanbod. 

25-09-2016 Abbygail 

 

INFORMATIE VAN JIBB+ 
 

Dag van de Sportclub 
Zondag 20 september tussen 10.00 en 14.00 uur   
 

Op deze dag zetten meer dan 20 Helmondse sportaanbieders hun deuren open om jou 
te ontvangen! Op de Fietsplattegrond die verspreid is onder alle basisschoolleerlingen 
en die bij Jibb+ te verkrijgen is, staat het overzicht wat er te doen is en zie je voor welke leeftijd 
de sportaanbieder iets aanbiedt.  
De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Dag van de Sportclub, is gratis en het is niet nodig 
om je vooraf aan te melden voor een activiteit. Stap dus op de fiets, met het hele gezin, en ga 
sfeer proeven bij de vele sportaanbieders in Helmond. En kleed je sportief, want op veel plaatsen 
worden clinics aangeboden. Bekijk het volledige sportaanbod en de tijden op de website van 
Jibb+: www.jibbplus.nl.  
Ga jij jouw sport ontdekken?! 
 

INFORMATIE VAN CULTUURCONTACT HELMOND 
 

VAKANTIETIP: KINDERFESTIVALS IN HET SPEELHUIS EN DE CACAOFABRIEK 
Nog op zoek naar leuke plannen voor de herfstvakantie? Voor de kleinste cultuurfanaten is  
er dit najaar van alles te beleven in Het Speelhuis en De Cacaofabriek. De stoerste helden  
en schattigste fantasiefiguren komen naar het Helmondse theater. Tuinieren met Slagwerk (6+), 
Brandweerman Sam Live (2+), Lepeltje Lepeltje (4+), Belle en het Beest (4+) en Poppentheater 
op Zondag (3+). De Cacaofabriek rolt in diezelfde week – van 17 t/m 25 oktober – de loper uit 
voor nieuwsgierige neuzen. Tijdens het KinderFilmFestival kunnen jonge filmfreaks voor een klein 
prijsje naar zowel klassiekers als bijzondere titels. Met een zakje chips en glaasje fris is het feest 
compleet. 
  
 
THEATER IN EEN REUZENRAD 
In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een koptelefoon op je hoofd naar 
het verhaal van Radman. Wat doet die mevrouw van nummer 60 in de straat 
met die gekke naam elke ochtend? Wat is er aan de hand met de bomen in  
het parkje om de hoek? En hoe smaken wolken eigenlijk?  
Maak van vrijdag 2 t/m zondag 4 oktober een avontuurlijk ritje in het reuzenrad. 
Daarnaast is er speciaal voor kinderen een draaimolen. Kortom: een leuk uitje 
voor de hele familie! 

http://www.jibbplus.nl/

