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

 

Bouwkeet 

Op zaterdag 21 september kunnen kinderen van 12.30-16.15 uur naar de Bouwkeet gaan 

en gratis workshops volgen. Het adres: Schiedamseweg 240, 3025AP Rotterdam. 

 

Wetenschap en techniek 

Vorige week zijn de lessen wetenschap en techniek weer begonnen 

(voorheen de technieklessen). Om de week krijgen de kinderen een les 

en leren ze over natuur, techniek, wereldoriëntatie 

en andere leerdoelen. Ook leren zij samenwerken 

en wordt er aandacht besteed aan digitale 

vaardigheden. Nu leren we in groep 4 t/m 8 over de 

bouw van het menselijk lichaam en de functies van 

sommige onderdelen. Zo leert groep 4 en 5 over 

spieren en gewrichten en maken we een robothand 

en groep 6, 7 en 8 over DNA en gaan we aan de slag met 

vingerafdrukken.  

Bewegen 

Dinsdag 24 september om 8.45 uur komen Edward Hijzen en Corine van Ipenburg in de 

ouderkamer. Zij geven informatie over het belang van bewegen van peuters en kleuters, 

zowel binnen als buiten. U bent van harte uitgenodigd! 

Kosteloos materiaal verzamelen. 

Wij zijn voor iedere klas op zoek naar lege verpakkingen om mee te knutselen. Bijvoorbeeld 

melkpakken, rijstpakken, eierdozen etc. Als u thuis een lege verpakking heeft, zou u deze 

dan mee willen geven naar school zodat wij ze kunnen gebruiken.  

Ouderkamer 
Belangrijke data: 
 
Dinsdag 24 september om 8.45 uur                                                                                     

Informatieochtend over het belang van bewegen bij  

jonge kinderen.                                                      

Gast: Edward Hijzen en Corine van Ipenburg.    

                                                                         

Woensdag 25 september om 14.00 uur:                                                                                                                      

Project “Onwijze moeders” wordt in het zonnetje gezet!                                                                                              

Wat is onwijze moeders?                                                                                                                            

Onwijze moeders werken met de school en de wijkagent  samen aan de veiligheid en 

leefbaarheid in de buurt.                                                                                                          

Locatie: Post West (buurthuis)                                                                                                            



 

 

 
 
 

 

Wie gaan er allemaal mee?                                                                                                          

Ouders (onwijze moeders) en kinderen van Mozaïek , Marco en Mitzi (wijkagent) , Petra 

(directrice) en Fatma (medewerker ouderbetrokkenheid). 

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 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 14.00 uur  Project “ onwijze moeders” wordt in het zonnetje gezet 

do 26  

vr 27  

za 28  

zo 29  

ma 30  

 


