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2018 is begonnen 
Afgelopen maandag waren alle kinderen gelukkig weer op school. Wij wensen alle leerlingen, 
ouder(s) en verzorger(s) een mooi en gezond 2018 toe. 
 
Cito-periode 
Vanaf deze week start de Cito-periode weer. Deze toetsen worden in groep 3 t/m 8 afgenomen 
en zijn mede bepalend naar welke middelbare school uw kind na groep 8 gaat. Daarom is het 
belangrijk dat de kinderen goed eten en op tijd naar bed gaan zodat zij uitgerust naar school 
komen. 
 
Informatie bijeenkomst schooladvies groep 8 
Aanstaande maandag 15 januari van 16.00 – 16.45 uur staat er een informatiebijeenkomst 
gepland voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8. Uw kind heeft hier afgelopen 
maandag een brief over meegekregen. We verwachten alle ouders bij deze bijeenkomst. 
 
Schoolkeuzemarkt groep 8 
Op dinsdag 16 januari  van 10.30 tot 11.15 uur bezoeken we met groep 8 de schoolkeuzemarkt 
Delfshaven. Op deze markt staan 25 scholen voor Voortgezet Onderwijs uit Rotterdam en 
Schiedam. Scholen waar uw kind volgend jaar naar toe zou kunnen gaan. Gaat u met ons 
mee? In de aparte brief krijgt u meer informatie (zie onderaan deze nieuwsbrief). 

Huiswerkklas groep 4 
Op vrijdag 26 januari stond er een huiswerkklas voor groep 4 gepland. Vanwege de gewijzigde 
gymtijden gaat deze huiswerkklas niet door. Deze wordt nu verplaatst naar maandag 29 
januari om 9.15 uur in de ouderkamer. De leerkracht vertelt belangrijke zaken uit de klas en 
hoe u hier thuis bij kunt helpen. Na afloop krijgt u een huiswerkpakketje mee wat u samen met 
uw kind thuis kan oefenen. Het is belangrijk dat er van ieder kind ten minste één ouder / 
verzorger aanwezig is. Tot dan! 
 
Nieuwe leerlingen in groep 1/2b 
Wij hebben weer twee nieuwe leerlingen erbij.  
Welkom Beyda en Omer! 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Juf Esmee 
Juf Esmee is de nieuwe ceasartherapeut die vandaag bij ons op school is gestart. Voor vragen 
kunt u haar bellen op 06-14347588 of een e-mail sturen naar e.vandewatering@cureplus.nl. 
 
Meester Nick 
Meester Nick is onze nieuwe gymmeester die tot aan de voorjaarsvakantie juf Elzine vervangt.  
 
Gymdagen veranderen weer! 
Vanaf nu tot de voorjaarsvakantie, zal Meester Nick, Juf Elzine vervangen. Ondertussen geniet 
zij van haar verlof. De kinderen hebben gym op maandag, woensdag en donderdag. 

Gym naschoolse activiteiten 
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen zich kunnen inschrijven voor de sport “korfbal” voor 
het nieuwe blok NSA. Er zijn al een aantal formulieren ingeleverd. Heel goed! Echter, er zijn 
nog plekken vrij voor de groepen 5 t/m 8. Geef je alsnog op; Kom lekker korfballen met Meester 
Nick!!! 
U kunt uw kind per e-mail opgeven via: e.vannieuwenhuijzen@kindenonderwijsrotterdam.nl. tot 
en met vrijdag 12 januari a.s. 
 
Vermeld duidelijk de naam van het kind dat mee wilt doen, in welke groep het kind zit, en of het 
kind wel of niet alleen naar huis mag als de activiteit is afgelopen. Als het kind niet alleen naar 
huis mag, moet het kind worden opgehaald bij de gymzaal. De activiteit is om 16:30 uur 
afgelopen. 
 
Data en tijden NSA: 
Maandag groepen 5 t/m 8     Donderdag groepen 3 + 4 
15 januari (bij te weinig aanmeldingen vervalt deze) 18 januari 
22 januari       25 januari 
29 januari       1 februari 
 
Locatie: Gymzaal Westerpoort (bij de school) 
 
 
Ouderkamer activiteiten 
Vandaag is om 8.30 uur is Wilco (onze wijkagent) wederom in de ouderkamer om met de 
ouders van CBS Mozaïek in gesprek te gaan over de onderwerpen zoals pesten/geweld en de 
gevaren van Loverboys.  
U bent van harte welkom op onze Zorgochtend donderdag 25 januari! 
Het thema is Zorg! Welke zorg ( logopedie, cesartherapie etc.) is er allemaal en hoe gaat dat 
dan in zijn werk? Kom naar deze informatieve ochtend. 
Binnenkort zult u ook posters in school zien hangen met de uitnodiging. 
We zien jullie graag, dus zet hem in je agenda….Tot dan! 
 
Weerbaarheidstraining 
In januari gaan we starten met een Weerbaarheidstraining op school. U kunt informatie 
aanvragen bij onze schoolmaatschappelijk werkster: Svetlana Mladenovic. Bij haar kunt u ook 
uw kind opgeven als u dit wilt. Haar mailadres is: smaldenovic@solnetwerk.nl, haar 
telefoonnummer: 0628830510. Zij is op donderdag de hele dag aanwezig. De cursus is voor 
kinderen vanaf 8 jaar en het zijn 8 bijeenkomsten die onder schooltijd plaatsvinden. 

De Vreedzame School 
Blok 3 is afgesloten en de kinderen krijgen vandaag de kletskaarten mee. We beginnen 
met blok 4: We hebben hart voor elkaar. 
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Kalendermaand:  

Januari 

dag datum activiteit 

woe 10  

do 11 8.30 uur Ouderbijeenkomst /project ‘’onwijze ouders’’ in de 
ouderkamer met onze wijkagent, Wilco  

vrij 12  

za 13  

zo 14  

ma 15 Start van de CITO groep 3 t/m 8 

  16.00 uur Ouderbijeenkomst Eindcito/VO voor ouders groep 8 

  15.30 – 16.30 Naschoolse activiteit Korfbal groep 5 t/m 8 

di 16 ochtend: groep 8 bezoekt schoolkeuzemarkt  

woe 17  

do 18 15.30 – 16.30 Naschoolse activiteit Korfbal groep 3 en 4 

vr 19  

za 20  

Zo 21  

ma 22 ochtend: groep 8 bezoekt middelbare school: Schravenlant 

  15.30 – 16.30 uur Naschoolse activiteit Korfbal groep 5 t/m 8 

di 23  

woe 24  

do 25 08:30 uur Zorgochtend in de ouderkamer 
15.30 – 16.30 uur Naschoolse activiteit Korfbal groep 3 en 4 

vrij 26  

za 27  

zo 28  

ma 29 09.15 uur Huiswerkklas groep 4 in de ouderkamer 

  15.30 – 16.30 Naschoolse activiteit Korfbal groep 5 t/m 8 

di 30 middag: groep 8 bezoekt middelbare school: GKH 

wo  31  

 

 

 


