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 JUF KATHELIJN NEEMT AFSCHEID: 

We willen jullie laten weten dat juf Kathelijn van de taalklas gaat stoppen 
bij ons op school als leerkracht. Zij heeft een nieuwe baan gevonden op 
kindcentrum de Raagte in Beek en Donk. We willen haar hier van harte 
mee feliciteren. Ook willen we haar bedanken voor haar inzet en goede 
zorg voor onze kinderen op school. Zoals het er nu uitziet, blijft juf 
Kathelijn tot de Kerstvakantie bij ons op school. Wij zullen met het team 
op een gepaste wijze afscheid van haar nemen. 
Natuurlijk is het erg jammer voor ons dat juf Kathelijn weggaat, maar we 
wensen haar heel veel succes maar vooral ook veel werkplezier op haar 
nieuwe school! 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn: 
Wiam gr.3, Lamek gr.OAN Blauw, Lina gr.4, Antoni gr. OAN Geel, Erick gr.5, Sara gr.6, 
Maks gr.OAN Rood, Safouane gr. 8 en Wiebe gr.8. 

 
HERINNERING STUDIEDAG VRIJDAG 19 NOVEMBER 

Volgende week vrijdag 19 november staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn dan 
vrij. Deze dag staat ook aangegeven op de schoolkalender. Dit geldt niet voor de kinderen  
van de peuterspeelzaal. 
 



AFSLUITING THEMA HERFST! 

Komende zaterdag komt de Goedheiligman weer in Nederland als alles goed gaat.  
Het thema 'herfst' is dus bijna ten einde. Afgelopen dinsdag hadden we daarom een 
afsluiting van dit thema. In de spelzaal werd een poppenkastverhaal gespeeld over  
het boek 'Rikki en de eekhoorn'. De kinderen van het kinderdagverblijf,  
de peuterspeelzaal en de onderbouw van de basisschool kwamen kijken. 
Na het poppenkastverhaal hebben we ook nog een paar liedjes gezongen over de herfst!  

 

JUF ANNETTA STELT ZICH VOOR: 

Hoi allemaal,  
ik ben Annetta Smulders, getrouwd met Christ en mama van Faye en Brent.  
In maart ben ik 40 jaar geworden en we wonen in Brouwhuis.  
In 2004 ben ik afgestudeerd als leerkracht en heb daarna heel veel jaar  
op SBO de Toermalijn gewerkt. Na de Toermalijn mocht ik op de Silvester-
Bernadette school werken en nu mag ik groep groen gaan opstarten  
op KC Mozaïek.  
Mocht je nog iets van me willen weten, loop dan gerust even binnen!  
Ik heb er zin in om jullie te leren kennen!  
Groetjes Annetta  
 

NIEUWS VAN DE PSZ. MOZAÏEK 

 
Hallo, 
We gaan het hebben in het herfstthema over kabouters en paddenstoelen,  
en we maken samen met de kinderen ook een grote paddenstoel.  
En ook de uil komt aan de beurt. 
 

De themabegrippen die deze week aan bod komen zijn: 
 

De paddenstoel, de steel, de hoed (paddenstoel), de stip, de kabouter,  
de baard, de puntmuts, het bos, de vleugel, de vogel, de uil, de nacht,  
de maan, schijnen. 
 
Jarig op het peuteraanbod 
10-11 Sara 
10-11 Nora 
14-11 Moos 
15-11 Berguzar 

 

Proficiat 

 



DE INTOCHT VAN SINTERKLAAS 

De NTR doet zaterdag 13 november vanaf 12:00 uur rechtstreeks verslag van de intocht  

in de speciale - extra lange - aflevering van 'Het Sinterklaasjournaal' via de website en  

NPO Zapp.  

 

 

https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/

