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Mozakoor 
Het Mozakoor heeft afgelopen maandag een spetterend 
optreden gegeven in het Verpleeghuis Antonius. Ze hebben 
super goed en mooi gezongen! Alle bewoners, werknemers én 
ouders die mee waren hebben genoten van het optreden  
 
Aanstaande donderdagavond zal het Mozakoor ook optreden bij de inloop van het kerstdiner. 
We vragen alle kinderen van het kinderkoor om 17.00 uur op school te zijn, zodat we ons nog 
even kunnen voorbereiden. Op deze dag is er geen kinderkoor repetitie na schooltijd. 
 
Gym groep 4 a.s. vrijdag 
Groep 4 start aanstaande vrijdag, 22 december, met gym in de gymzaal Westerpoort. Alle 
kinderen worden om 8.20 uur bij de gymzaal verwacht.  

       
Vuurwerk 

Vandaag krijgen alle kinderen van CBS Mozaïek een veiligheidsbril mee naar huis zodat zij op 

31 december na 18.00 uur op een veilige manier vuurwerk kunnen afsteken samen met hun 

ouders. 

Nieuwsbrief van papier naar digitaal 

Tot op heden kreeg u de nieuwsbrief digitaal via mijn schoolinfo en op woensdag een papieren 

versie. Na de kerstvakantie stoppen we met het meegeven van de papieren nieuwsbrief. 

Iedereen krijgt de nieuwsbrief digitaal en die staat ook op onze website. 

Wilt u toch een papieren versie dan kunt u die zelf op woensdag bij de conciërge ophalen. 

Erop uit in de Kerstvakantie 

Recreatie Oostervant organiseert allerlei activiteiten in de Kerstvakantie. Voor meer informatie 

zie http://www.oostervant.nl 

 

Gymdagen veranderen 

Meester Pieter en meester Jelle hebben vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie juf 

Elzine vervangen. Na de Kerstvakantie zal iemand anders haar vervangen. We weten nog niet 

wie dat wordt. Ondertussen geniet juf Elzine nog van haar verlof. 

De gymdagen veranderen ook. Hieronder het nieuwe rooster: 

 

 

Tijd  Maandag  Tijd  Dinsdag Tijd woe woe 

08.30 – 09.15  Groep 3  08.30 – 09.15  Groep 8   

09.15 – 10.00  Groep 4 09.15 – 10.00  Groep 7 09.30 -  10.15 Groep 3 

10.00 -  10.45  Groep 5 10.00 -  10.45  Groep 6 10.15 – 11.00 Groep 6 

10.45 – 11.30  Groep 6 10.45 – 11.30  Groep 3 11.00 -  11.45 Groep 7 

    11.45 -  12.30 Groep 8 

13.15 – 14.00  Groep 8 13.45 – 14.30  Groep 4   

14.15 – 15.15 Groep 7 14.30 – 15.15  Groep 5   



 
 
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 duurt 8 bijeenkomsten. 

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. 

 

Kalendermaand:  

December 

dag datum activiteit 

woe 20 Laatste papieren versie van de nieuwsbrief mee. 

do 21 13:45 -15.00 uur Kerstfeest in de Westerpoort groep 1-8 

  17:15-18:30 uur Kerstdiner op school 

vr 22 Kerstfeest in de groep 
Alle kinderen zijn om 12:00 uur uit 
 

ma 8 januari We verwachten iedereen weer om 08.30 uur op school 

 

 

Wij wensen iedereen een hele 

fijne kerstvakantie toe. 

 

mailto:smaldenovic@solnetwerk.nl

