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cbs MOZAÏEK Jaap Valkhoffplein 5 3023 PV  ROTTERDAM Tel  010 – 244 08 91  

 

Een nieuwe dag 

De nieuwsbrief zal met ingang van deze week voortaan op donderdag worden verstuurd. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage is voor dit jaar hetzelfde gebleven. Van deze 

vrijwillige bijdrage wordt schoolreisje, kamp, uitstapjes en allerlei activiteiten georganiseerd. 

Ook dit jaar kunnen ouders een vergoeding aanvragen bij Stichting Meedoen Rotterdam. 

Voor meer informatie hierover kunt u bij juf Marjolein en/of juf Fatma terecht. 

De Plusklas 
Afgelopen jaren hebben wij ons veel gericht op gemiddelde leerlingen en leerlingen die 
sommige vakken moeilijk vinden, en hierdoor uitvallen. Dit is vooral terug te zien aan de 
extra instructie die kinderen in de klas krijgen of de huiswerkklassen die wij na schooltijd 
aanbieden. Komend schooljaar willen wij ook meer aandacht geven aan leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben. Dat betekent dat we dit schooljaar een plusklas gaan starten. We 
beginnen met leerlingen uit groep 5, 6 en 7. Uiteindelijk streven we ernaar om uit iedere 
groep leerlingen te selecteren die hiervoor in aanmerkingen komen. De plusklassen zullen 
in de middag georganiseerd worden zodat de kinderen zo min mogelijk missen van taal, 
rekenen, spelling en lezen.  
Mochten wij denken dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor onze plusklas, krijgt u 
van ons een persoonlijke brief met verdere informatie.  
 

Ik ben….. 

Ik ben Pauline Arsenow-de Groot en zal tot de kerstvakantie twee 

dagen als onderwijsassistent bij groep 3 staan. Ik ben er op de 

maandag en de dinsdag. Na meerdere jaren in het theater als 

educatiemedewerker en theaterdocent gewerkt te hebben, ben ik 

vorig jaar begonnen met mijn droom te verwezenlijken: juf worden. 

Met  veel plezier ben ik vorig jaar met de pabo gestart en ben heel blij 

met mijn keuze om binnenkort als leerkracht voor de klas te mogen 

staan. 

En ik ben…. 

Mijn naam is Vanessa Morais en ik volg het zij- instroom traject 

op de school In Holland. 

Dit houdt in dat ik drie dagen werk en één dag naar school ga 

om mijn diploma tot juf te behalen. De kop is eraf!! Ik heb een 

superleuke eerste week gehad in groep 5 bij juf Judy en ik weet 

nu al dat ik veel van haar ga leren. Voordat ik dit traject ging 

volgen heb ik een eigen kinderkledinglijn gehad en was ik 

werkzaam in de mode. Dit heb ik met veel liefde en passie gedaan en nu is het tijd voor een 

nieuwe uitdaging. 



 

 

 
 
 
 

Het Leespaleis 

De vakantie is al weer een dikke week voorbij, Dat betekent dat we er met zijn allen weer 

tegenaan gaan. Ook dit jaar kan je je weer inschrijven bij het Leespaleis voor educatie en 

plezier. Wij starten binnenkort weer met Huiswerkbegeleiding, Nederlands en Engels bijles, 

Pupillenkidz, rekenen en andere leuke activiteiten .  

Inschrijven kost € 30,00 voor het hele schooljaar. Per les is er ruimte voor 15 kinderen die 

dus wees er snel bij. Inschrijven kan aan de balie van het Leespaleis 

Port Rangers taalexcursie 

Afgelopen vrijdag is groep 7 op pad geweest naar de havens van Rotterdam. Vorig 

schooljaar zijn we hier ook naartoe gegaan en hebben we daar veel geleerd over de haven. 

Om de mensen van de organisatie te bedanken hadden we een havenkrant gemaakt en 

deze opgestuurd naar de mensen van de organisatie. Van de 5000 leerlingen was onze 

klas uitgekozen als één van de 5 winnaars. Afgelopen vrijdag zijn we opgehaald door en 

bus en die bracht ons naar de Maasvlakte. Daar zijn we erg verwend met een show van 

Mad Science, hebben we proefjes uitgevoerd, cursus jongleren gevolgd, zijn we in een 

Techniek bus geweest en hebben we heerlijk pannenkoeken gegeten. Dit was wel een leuk 

begin van het nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Zorgen dat er warm water is.                           Stuiterballen en slijm maken.  
 
 
Leuk Leren! 
Dit kan met Squla. Op school gebruiken wij dit ook. U kunt voor uw zoon/dochter thuis ook 
met Squla laten werken. Dit is voor taal, rekenen en programmeren. De kinderen krijgen 
donderdag een enveloppe mee. U kunt ook de site www.squla.nl bekijken. 
 
Mozakoor 
Vorige week heeft uw kind (uit groep 5-8) een brief meegekregen over het kinderkoor van 
CBS Mozaïek. Uw kind kunt zich nog opgeven voor deze naschoolse activiteit op de 
woensdag. Het antwoordstrookje moet uiterlijk morgen vrijdag 13 september worden 
ingeleverd bij meester Joao of juf Jori! 
 
 
 
 

http://www.squla.nl/


 

 

 
 
 
 

Naschoolse sport 
Zit uw kind in groep 5 of 6? Dan kan uw kind na schooltijd sporten op school. Het 
programma bestaat telkens uit 3 lessen van een bepaalde sport. Na 3 lessen wordt er weer 
een nieuw 3-delig programma aangeboden. Het eerste blok wordt er gebasketbald. 
 
Wanneer? 
Donderdag 26-8, 3-10 & 10-10 van 15.00 – 16.00 uur 
 
Hoe doe je mee? 
De leerlingen krijgen op donderdag een brief mee naar huis. Als je graag mee wilt doen 
lever je het antwoordstrookje op de woensdag hierna in bij Meester Thijs. U krijgt een 
bevestigingsbrief indien er genoeg aanmeldingen zijn. Let op, er is een maximum van 25 
leerlingen per groep. 
 
Sportexperience 2019 
Vandaag zijn er pasjes en boekjes van de Sportexperience 2019 uitgedeeld. Dit is een 
pakket dat bestaat uit een pasje, keycord en informatieboekje. 
 
De Sportexperience is een kennismakingsprogramma van sportclubs uit de buurt die gratis 
kennismakingslessen aanbiedt aan de houder van een pasje. Dit pasje kan gebruikt worden 
van 25 september tot en met 4 oktober. Voor het optimale gebruik van een pasje, is het 
verstandig om je eerst te registreren op de website. Dit is voor sommige activiteiten zelfs 
een vereiste. Daarnaast kan het een vereiste zijn dat uw kind in het bezit is van een 
zwemdiploma of mogen er bij sommige activiteiten alleen meisjes meedoen van alle 
leeftijden en jongens tot 8 jaar. Dit wordt aangegeven aan de hand van een gekleurd 
bolletje naast de omschreven activiteit in het boekje. 
Zorg in ieder geval dat uw kind het pasje meeneemt zodra u naar een activiteit gaat.  
 
Bij vragen kunt u bij meester Thijs langslopen op dinsdag, woensdag en donderdag.  
 

Ouderkamer 

 

Onderwijsondersteunende lessen (ook bekend als huiswerkpakket) voor de ouders van de 

groepen van 1,2 en 3 zullen in de week van 16 september starten. Fatma, onze 

onderwijsondersteunend personeel is hiervoor de contactpersoon. Voor meer informatie 

kunt u bij haar terecht. 



 

 

 
 
 
 

Kalendermaand: September 

do 12  

vr 13  

za 14  

zo 15  

ma 16  

di 17 Start onderwijsondersteunende lessen 

woe 18  

do 19  

vr 20 Start schoolbibliotheek  
Keep it clean day 

za 21  

zo 22  

ma 23  

di 24 8.45 uur  Ouderbijeenkomst in de ouderkamer 

woe 25  

do 26  

vr 27  

za 28  

zo 29  

ma 30  

 

  



 

 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief De Vreedzame School 
 

Blok 1 We horen bij elkaar  
 
 
 

  

Algemeen 
 
Onze school werkt met het 

programma van de Vreedzame 

School. 

Dit programma wil  een bijdrage 

leveren aan een positief sociaal 

klimaat en de vorming van 

actieve en ‘betrokken’ burgers. 

 

U als ouders  en wij als 

leerkrachten hebben de taak om  

onze  kinderen voor te bereiden 

op een maatschappij, die 

gecompliceerd is. Een 

maatschappij waarin niet alleen 

lezen en rekenen belangrijk zijn 

voor succes, maar ook sociale 

vaardigheden. 

 

De Vreedzame School wil de 

kinderen hierop voorbereiden. 

De school als een mini-

maatschappij biedt de kinderen 

de gelegenheid om de nodige 

sociale vaardigheden te oefenen. 

 

Met het programma van De 

Vreedzame School leren de 

kinderen om op een positieve 

manier met elkaar om te gaan.  

De kinderen leren op een 

democratische  manier 

beslissingen te nemen en een 

actieve bijdrage te leveren aan 

de sfeer en de gang van zaken  

in de groep.  

Dit bevordert niet alleen het 

plezier waarmee uw kinderen 

naar school gaan, maar zorgt 

ook voor een  werkklimaat 

waarin veel geleerd kan worden.  

Wilt u meer weten over De 

Vreedzame School dan kunt u 

natuurlijk langskomen of kijken 

op www.devreedzameschool.nl. 

 

Blokken van het programma 

 

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. 

Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 

thema’s / blokken aan bod komen: 

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)  

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten) 

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie) 

Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                  

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid) 

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).  

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan 

dezelfde thema’s / blokken gewerkt.  

Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen 

van Blok 1.  

 

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het 

democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als 

staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar 

verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een 

Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen. 

 

Vraag aan een directeur: 

 

Wat is voor jullie school de reden 

om met het programma van De 

Vreedzame School te gaan 

werken? 

Directeur:  

Wat ons team aanspreekt is de 

positieve insteek van de 

Vreedzame School. We doen  

veel aan zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid van 

kinderen en daar sluiten de 

uitgangspunten van de 

Vreedzame school naadloos bij 

aan. Met behulp van dit 

programma willen we het sociale 

klimaat op school versterken. 

Kinderen kunnen heel veel en 

dat willen we zo veel mogelijk 

benutten. 

Een school waar iedereen zich 

thuis voelt. Zo’n school willen we 

zijn. 

 

 

 

Tip voor thuis 

 

Vraag uw kind om de 

nieuwsbrief. Deze komt 

ongeveer iedere 6 weken uit.  

Met de nieuwsbrief blijft u op de 

hoogte van wat uw kind heeft 

geleerd en wat uw kind gaat 

leren door middel van het 

programma De Vreedzame 

School. 

  

 

 
       

 

http://www.devreedzameschool.nl/


 

 

 
 
 
 

 

 

Wat leren de kinderen? 

 

De volgende sociaal-emotionele 

vaardigheden komen in het 

programma aanbod: 

- Inzicht in het effect van  je 

eigen gedrag op anderen. 

-     Inlevingsvermogen: jezelf  

      kunnen en willen verplaatsen  

      in anderen. 

-     Rekening houden met   

      anderen; de ander serieus 

      nemen. 

- Herkennen van gevoelens. 

- Omgaan met gevoelens. 

- Controle over jezelf; een rem 

op hinderlijk impulsief 

gedrag. 

- Conflicten oplossen door win-

win situaties. 

- Meedenken hoe sommige 

dingen in de klas geregeld 

worden. 

- Zelfvertrouwen/ positief 

zelfbeeld versterken. 

 

Blok 1 We horen bij elkaar                                     

 

 

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. 

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief 

werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  

maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met 

elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van 

de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat 

elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben 

iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.  

Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als 

je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan 

zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er 

bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is 

een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander 

krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten 

en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening 

van anderen.  

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de 

eerste drie weken om de dag een Vreedzame Schoolles. Bij de 

andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.                                                                

 

            

Kletskaart blok 1                      
 
Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 6  
krijgen tijdens elk blok  
een ‘kletskaart’ mee.  
Bij de kleuters staan op de voorkant  
van deze kaart Aap en Tijger.  
Dit zijn de handpoppen die bij de  
lessen van De Vreedzame School  
regelmatig een hoofdrol spelen. Bij de andere groepen  
een afbeelding passend bij het blok. 
Blok 1 van De Vreedzame School  
heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’.  
In dit blok werken we met elkaar aan  
een fijne groep waar iedereen elkaar 
 kent en waarin iedereen zich veilig  
en gewaardeerd voelt.  
 
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van de vragen op de achterkant 
van de kletskaart. 
Zo vindt u bij de kleuters bijvoorbeeld de onderstaande vragen: 

 Met wie heb je vandaag gespeeld? 
 Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas?  
 Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt? 
 Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens 

eten en drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun 
je er eentje voordoen?  

 Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen? 
 Waarmee heb je een ander kind geholpen? 
 Waarmee wil je thuis helpen? 
 Zullen we elkaar een opsteker geven?  
 Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat?  

 
Veel kletsplezier!       

 

 


