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KINDERBOEKENWEEK 

 
 

Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Omdat het niet mogelijk is om bij de 
opening te zijn als ouder, hebben wij besloten om de opening binnen in de school te houden.  
De opening zal in de klas van uw eigen zoon/dochter zijn. Hierover leest u in de volgende 
mozaïekstukjes meer. Ook kunt u tijdens de Kinderboekenweek weer veel leuke foto’s en 
berichten verwachten in de app. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze week zijn twee nieuwe leerlingen op school begonnen, waarvan een voor de afdeling eerste 
opvang nieuwkomers: Patryk Skarbek in gr.OAN Blauw.  
En een leerling voor de basisschool:  Franciszek Wasik in de Startgroep. 
Wij heten hen van harte welkom en wensen ze een fijne tijd op onze school. 
 

HIEP HIEP HOERA 

 
De jarigen van deze week zijn: 
Eline gr.2,  
Lev gr.OAN Blauw,                             
Natacha gr.6,  
Amar gr.6,  
Indy gr.8 en  
Aram gr.8. 
 

HARTELIJK GEFELICITEERD!!!!! 
 
 

 

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: 
Plassen, de wc, kunnen, zelf, goedzo , doorspoelen, poepen, billen vegen,  
het wc papier. 
De hand, vies, wassen, water, de kraan, schoon, nat, de zeep, droog, de doek. 
 

Jarig op het peuteraanbod. 

25-09-2016 Abbygail 
 

 

HERFSTVAKANTIE 2020 JIBB+ 

Gelukkig kunnen we weer naar school. Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor 
vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer super leuke activiteiten! 
Survival zwemmen, Obstacle Bootcamp, Trampoline Springen, Koken en nog veel meer zal aan 
bod komen tijdens de herfstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de 
website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt van peuterleeftijd 
tot zelfs het voortgezet onderwijs. Schrijf je snel in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt 
doen bij je favoriete activiteit. 
  

Aanmelden kan vanaf maandag 28 september(9.00 uur) t/m woensdag 14 oktober 2020.  
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten. 
 

Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! 
VOL=VOL. 
  

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting 
Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 
 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond


DE GMR VAN QLIQ IS OP ZOEK NAAR OUDERS 

     



 


