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De week van de Hoop 
Deze week is de week van de hoop gestart. 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. 
 
Vaders in het zonnetje zetten 
Wij vinden dat vaders ( opa’s) een belangrijke rol spelen bij ons op school. 
In de week van 9 april staan de vaders de hele week centraal. In deze week zijn er 
verschillende activiteiten voor en door vaders. In een aparte brief krijgt u meer informatie 
hierover. In de ouderkamer hangen de intekenlijsten. U kunt zich ook via de e-mail opgeven. 
 E-mailadres: f.urfa@kindenonderwijsrotterdam.nl 
 
Kinderen en media: samen, leuk en veilig 
Op dinsdag 10 april is er van 18.30-19.30 uur een avond voor alle ouders over “kinderen en 
media”. Alle oudsten krijgen vandaag een brief mee naar huis. U kunt zich opgeven via het 
invulstrookje onderaan de brief Opvang voor kleine kinderen is geen probleem. Op school is 
opvang voor hen geregeld tijdens deze avond. 
 
De nieuwe logopediste 
Ik ben Paula en ik zal op de donderdag en vrijdag werkzaam zijn als logopediste voor de 
kinderen van CBS Mozaïek. 
Als uw kind al logopedie heeft dan hoop ik snel contact met u op te nemen, maar u bent altijd 
welkom om bij de behandeling aanwezig te zijn. Dat is fijn voor uw kind en zal hem of haar 
helpen om de dingen die we leren, sneller onder de knie te krijgen. 
Ook voor vragen over de taal, of met spraakproblemen, gehoor- en slikkenklachten kan u altijd 
even contact opnemen. 
 

Paasontbijt. 
Woensdag 28 maart is het Paasontbijt. Wij willen de ouders vragen om alle 
kinderen een bord, beker en bestek ( voorzien van naam ) mee te geven in 
een plastic tas. Het kost de leerkrachten minder tijd om op te ruimen en zo 
kunnen we snel starten met de Rekendag.   
Uiteraard zijn de ouders ook van harte welkom om tijdens het Paasontbijt 
langs te komen in de groepen. 

 
Lach je mooie lach? 
In een aparte brief krijgt u meer informatie over de schoolfotograaf die op 5 en 6 april bij ons 
komt. 
 
Lekker Fit! 
Afgelopen maandag heeft groep 5 t/m 8 een voetbalclinic gehad tijdens de gymles. Volgende 
week maandag 26 maart krijgen ze nog een les. Ze vinden het erg leuk en zo kunnen ze alvast 
oefenen voor het voetbaltoernooi.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ouderbijeenkomsten  
Dinsdag 20 maart om 8.30 uur: Voorlichting 
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 en april 

  

Maart 
woe 21  

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26 09.15 uur 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 

za 31  

  

April 
zo 01  

ma 02 Pasen: alle leerlingen zijn vrij 

di 03 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

woe 04 13.00 MR 

do 05 Schoolfotograaf 

vr 06 Schoolfotograaf 

za 07  

zo 08  

ma 09 Start van Vaders in het zonnetje zetten 

di 10 18.30 – 19.30 uur voor alle ouders: Kinderen en media 

 


