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Ga jij dit jaar niet op vakantie en wil je wel?  
IKVW ( interculturele kinder vakantie weken) organiseert voor kinderen vakantieweken die door 
omstandigheden zelf niet op vakantie kunnen. Kinderen die naar of in de Brugklas zitten kunnen 
ook via deze organisatie opgeven. Voor meer informatie zie website: www.ikvw.nl 
 
Buurtfeest 
Op zaterdag 16 juni wordt er een buurtfeest gehouden van 12.00-18.00 uur. Adres: Pupillenstraat 
60. Het wordt georganiseerd door de Toneel Vakschool Rotterdam.  
 
Plezier op school voor groep 8 in het V. O. 
Nog een paar weken en dan is het zomervakantie. De leerlingen van groep 8 maken een overstap 
naar de middelbare school.  Ale leerlingen van groep 8 krijgen vandaag informatie mee naar 
huis. 
 

Nieuws uit groep 4 
Fatima, Abderrachid en Adam hebben het certificaat voor 
de tafel van 6 gehaald. Goed gedaan!  
Alle kinderen kunnen vanaf volgende week tijdens de 
overblijf weer naar de juf komen om een tafel op te 
zeggen voor het tafeldiploma of het certificaat.  
 
Op maandag 25 juni gaan wij naar de Kinderboerderij. 
We vertrekken rond 10.00 uur en zullen rond 11.45 uur 
terug naar school lopen. Wij zoeken 4 ouders die met ons 
mee kunnen om groepjes te begeleiden tijdens de 

activiteit op de Kinderboerderij. Gaat u met ons mee?  
 
Laatste ouderbijeenkomst in de ouderkamer 
Kinderoefentherapie 
Hallo, ik ben Esmee van de Watering, kinderoefentherapeut en elke woensdag werkzaam op 
CBS Mozaiek. Op 20 juni wil ik u van 8.30-09.00 uur informeren over wat kinderoefentherapie 
is en wat ik precies met de kinderen doe. 
Ik hoop u dan allen te zien! 
 
Eindfeest-ouderfeest 

 
 
Op donderdag 28 juni om 13.00 uur is er een ouderfeest. Er zijn diverse workshops waar ouders, 
kinderen en leerkrachten gratis naar toe kunnen gaan. Hierover krijgt u een uitnodiging. 

 
Contactpersoon: Fatma (medewerker ouderbetrokkenheid) 
 
 

 
 
 

http://www.ikvw.nl/


 
 

Avond4daagse 2018, 18 juni t/m 21 juni 
 

Start : 19.00 uur Heemraadsplein (verzamelen om 18.45 uur)  
Denk aan :Goede wandelschoenen, drinken en begeleiding van ouders                             
Contact persoon : Fatma         

                                                                                               
                                                         

                                                                                                 

         

   Kalendermaand: Juni 
  

                   Juni 

woe 13  

do 14 Alle leerlingen zijn vrij 

vr 15 Alle leerlingen zijn vrij  

za 16  

zo 17  

ma 18 Start avondvierdaagse om 18.45 uur verzamelen. 

di 19  

woe 20 08.30-09.00 uur in de ouderkamer uitleg over fysiotherapie door juf Esmee 

do 21 Einde avondvierdaagse 

vr 22  

za  23  

zo  24  

ma  25 10.30 groep 4 naar de Kinderboerderij  

di 26  

woe 27 13.00 uur MR 

do 28 13.00 uur eindfeest met alle leerlingen en ouders 

vr 29  

 

 


