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Welkom 
Groep 1/2A heeft er weer twee nieuwe leerlingen bij Isata en Sahar! 
 
Zwangerschapsverlof juf Jori 
Zoals u kunt zien loopt onze juf Jori op alle dag. Op 19 maart gaat haar zwangerschapsverlof 
in. Haar taken worden voor groep 8 overgenomen door juf Annemarie en juf Reinanke, die 
tijdelijk een dag extra komt werken. De kinderen kennen en vertrouwen deze juffen, en met al 
hun onderwijservaring maken zij er een mooie tijd van. We zijn dankbaar dat we op deze wijze 
met het eigen team het zwangerschapsverlof van juf Jori kunnen opvangen. Gelukkig verloopt 
de zwangerschap van deze kanjer naar wens en kan zij zich gaan voorbereiden op de komst 
van haar eerste kindje. 
 
De week van de Hoop 
Volgende week start de week van de hoop. Het thema voor de groepen 1 t/m 3 is:” Lenne en 
Lucas gingen op zoek naar de verdwenen (lente)kleuren en nieuw leven”.  
Op maandag 26 maart sluiten we dit gezamenlijk af met ons kinderkoor in Antonius aan de 
Nieuwe Binnenweg. 
 
Tafeldiploma 
Hoera! Adam is de eerste uit groep 4 die zijn tafeldiploma heeft 
behaald. Hij kent de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 uit zijn hoofd. 
Zowel op volgorde als door elkaar. Goed gedaan.  
 
Verkeersveiligheid rondom de school vindt u toch ook 
belangrijk? 
In de week van 9 april besteden wij extra aandacht aan de 
verkeersveiligheid om de school. Wij doen dit samen met de 
Pupillenbuurt. Hieronder ziet u een link, wilt u die invullen? 
https://tinyurl.com/enquetepupillenstraat 
Het is ook mogelijk om dit bij juf Fatma in de ouderkamer in te vullen. 
 
De Vreedzame school 
Vandaag krijgen alle leerlingen de kletskaarten mee naar huis van blok 4. We starten nu met 
blok 5. Het thema is: We dragen allemaal een steentje bij! 
 
Ouders denken mee 
Gisteren zijn veel ouders naar de ouderkamer gekomen om te praten over “ouders denken 
mee”. De opkomst was hoog. Er zijn 2 onderwerpen besproken: de vrijwillige ouderbijdrage en 
wat is het verschil tussen plagen en pesten. Het is fijn om te zien dat ouders betrokken zijn en 
willen meedenken over deze thema’s. Er volgt binnenkort een terugkoppeling op de ideeën. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Ouders hebben meegedacht hoe we waar we naar toe kunnen gaan op schoolreis en wat niet 
zoveel kost. 
 
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? 
Vorige week hebben we in alle groepen hier extra aandacht aan besteed. 
Vandaag hebben we in de ouderkamer met elkaar gediscussieerd over het verschil tussen 
plagen en pesten. Door middel van voorbeelden gaven ouders aan of het plagen of pesten 
was. Was het plagen dan bleef je zitten, was het pesten dan ging je staan. Daarna met elkaar 
bespreken waarom is dit plagen of pesten? 
 

https://tinyurl.com/enquetepupillenstraat


 
 
Kortom, het was een zeer geslaagde ochtend. 
 

 
 
 
Lach je mooie lach? 
In een aparte brief krijgt u meer informatie over de schoolfotograaf die op 5 en 6 april bij ons 
komt. 
 
Ouderbijeenkomsten  
Dinsdag 20 maart om 8.30 uur: Voorlichting over typevaardigheid voor leerlingen. 
Gast: externen  
Onderwerp: The House of Typing, zie kalender hieronder 
Maandag 26 maart om 9.15 uur: Huiswerkklas in het lokaal van groep 4 
Gast: Juf Sharon 
                                                                            
We hopen op een grote opkomst! 

Contactpersoon: Fatma (medewerker ouderbetrokkenheid) 

Kalendermaand: maart 

do 15 Groep 7&8: 13.00 – 14.00 uur SKVR voorstelling bij Studio de Bakkerij 
 

vr 16  

za 17  

zo 18  

ma 19  

di 20 8.30 Voorlichting ouders: Typvaardigheid leerlingen op CBS Mozaïek  

woe 21  

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26 9.15 Huiswerkklas groep 4 in het lokaal van groep 4 

di 27  

woe 28 Paasviering in de groepen & De Grote Rekendag 

do 29 De leerlingen zijn vrij 

vr 30 De leerlingen zijn vrij 

 


