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De Vreedzame School
Gisteren hebben we het jaar feestelijk afgesloten met “We zijn
allemaal anders”. In de ochtend allerlei spelletjes en
sportactiviteiten en in de middag langs alle groepen om te
kijken wat elke groep heeft gedaan. Meester Rolf van den Berg
is ook gekomen en is door 2 leerlingen van groep 8 rondgeleid
langs alle groepen.
Juf Elzine neemt afscheid
Beste ouders en kinderen,
In het nieuwe schooljaar zal ik niet meer werkzaam zijn als
gymjuf op CBS Mozaïek. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging in een andere baan en
die heb ik gevonden. Ik vind het wel heel gek om CBS Mozaïek te gaan verlaten. Ik heb me
altijd heel erg thuis gevoeld en ik heb altijd met veel plezier op deze school gewerkt. Daar
wil ik alle kinderen, ouders en collega’s ontzettend voor bedanken. Ik ga jullie ontzettend
missen! Er komt vast weer een hele leuke gymjuf of gymmeester voor terug.
Veel liefs juf Elzine
Moza Koor!

Vandaag was de laatste optreden van ons Mozakoor
van dit schooljaar. Wij willen alle kinderen van ons koor
hartelijk bedanken voor hun zang en inzet.
In het nieuwe schooljaar zullen juf Jori en meester Joao
weer het Moza koor begeleiden.

LekkerFit! kleuter uitreiking
Volgende week woensdag om 08.30 zullen wij het certificaat LekkerFit! Kleuters krijgen. Dit
gebeurt op het achterplein. U komt toch ook?

Speel-o-theek Het Speelkasteel
Vandaag was onze speel-o-theek voor het laatst open. Vanaf woensdag 4 september is
die weer open voor alle ouders en kinderen van 0-6 jaar.

Jeugdpaspoort
Ook dit jaar krijgen alle leerlingen weer een jeugdpaspoort mee op woensdag 17 juli.

Kalendermaand juli
woe
do
vr
za
zo
ma
di
woe

10
11
12
13
14
15
16
17

do
vr

18
19

12.15 uur Afsluitend optreden Mozakoor
18.15 uur Afscheidsavond groep 8
Groep 8 vanaf vandaag vrij

Laatste lesdag.
Certificering LekkerFit! kleuters
Alle kinderen zijn vrij.
Alle kinderen zijn vrij.

