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Afsluiting van de Lekker Fit / vader/opa / veilige week 
Op woensdag zijn we bij Confetti geweest waar het verkeersplein is 
geopend. Op vrijdag hebben de vaders meester Rien geholpen op het 
peuter-kleuterplein. 
Dit is allemaal mogelijk gemaakt door onze 
samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Als 
aandenken van deze week krijgen alle kinderen 
vandaag een pen mee. 
Ter afsluiting van deze week mochten de 
vaders/moeders samen met hun kinderen op de 
foto met onze Schoolschrijver, Maranke. Zodra 

de foto’s binnen zijn kunt u ze bij juf Fatma ophalen in de ouderkamer. 
Deze foto’s zijn gratis als dank voor de inzet van de vaders/moeders 
in de vaderweek. 
 
 
Nieuwe schooltijden in 2018-2019 
In overleg met de MR zijn de schooltijden voor het schooljaar 2018-2019 aangepast. 
maandag 08:30-15:00 
dinsdag 08:30-15:00 
woensdag 08:30-12:00   
donderdag 08:30-15:00 
vrijdag  08:30-15:00 
 
Activiteit groep 6 
Donderdag 19-04 gaan de kinderen van groep 6 onder schooltijd naar de Rotterdamse haven 
toe. Ze zullen worden opgehaald en teruggebracht door een bus. In de haven zullen ze veel 
nieuwe woorden gaan leren. We vertrekken om 8:30u. 
 
Wij zijn trots 
Elk schooljaar worden vragenlijsten onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 afgenomen.  
Dit gaat over over: 

 De sfeer op school 

 De lessen op school 

 De veiligheid op school 

De leerlingen hebben een rapportcijfer gegeven waarop we trots mogen zijn. Het cijfer is: 8,36 

U komt toch ook helpen op 26 april? 
Op donderdag 26 april vieren wij op Mozaïek de Koningsspelen. Daarbij is uw hulp hard nodig. 
We spelen met de groepen 1 t/m 4 op de pleinen bij school. De groepen 5 t/m 8 spelen elders. 
Kunnen we op u rekenen? U kunt zich opgeven bij juf Fatma in de ouderkamer. Deze dag duurt 
van 08.30-13.00 uur en daarna zijn de kinderen uit. 
 
Typen voor kinderen 
Onlangs is er een voorlichting in de ouderkamer geweest over type-cursus voor leerlingen voor 
het schooljaar 2018-2019. Het kan zijn dat u niet bent geweest maar dat u uw kind hiervoor wel 
wil opgeven. Dat kan bij juf Fatma. 
Deze cursus kost € 99,00 maar voor onze school hebben we geregeld dat u € 50,00 per kind 
betaalt. Voor meer informatie kunt u bij juf Fatma terecht. 
 



 
 

Nieuws uit groep 4 
Hoera! Fatima, Josemar, Qielverly en Nawras uit groep 
4 hebben deze week hun tafel diploma gehaald. Zij 
kennen de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 op volgorde en 
alles door elkaar. Goed gedaan.  
 
Heeft u ook dinsdag 24 april al in uw agenda gezet? 
Alle ouders van groep 4 zijn die middag van 14.45 tot 
15.15 uur uitgenodigd in de klas om een leesles in 
onze groep bij te wonen.  

 
 
Ouderbijeenkomsten in de ouderkamer 
Belangrijke data: 
Donderdag 19 april om 8.30 uur: Project ‘’Onwijze 
moeders”. 
Gast: Wilco Berenschot (wijkagent). 
Maandag 23 april om 8.45 uur: Ouders denken mee. 
Gast: Juf Arda en juf Petra. 
Dinsdag 24 april om 8.30 uur: Voorlichting voor u, als 
ouders over het omgaan met het gebit van uw kind. 
Gast: Tandarts. 
 
Contactpersoon: Fatma (medewerker 
ouderbetrokkenheid) 
 

Kalendermaand: April en Mei 

  

April 
do 19 Eind Cito groep 8 

8.30 Ouderbijeenkomst; Project “Onwijze moeders’’ samen met de wijkagent 

vr 20  

za 21  

zo 22  

ma 23 8.30 Ouderbijeenkomst: Ouders denken mee/ Terugkoppeling 

di 24 8.30 Voorlichting; Tandarts  
14.40 – 15.15 Ouders welkom tijdens de leesles in groep 4  

woe 25  

do 26 Sport en speldag. Alle kinderen zijn om 13.00 uur uit en begint de vakantie. 

vr 27 Start van de meivakantie 

  

Mei 

ma 14 De school begint weer na een welverdiende vakantie. 

di 15  

woe 16  

do 17  

vr 18  

za 19  

zo 20  

ma 21  

di 22  

woe 23  

do 24  

vr 25  

 


