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

   
Kerstviering 
Het kerstdiner is op dinsdagavond 17 december van 17.00 uur tot 18.00 
uur. Bij de inloop zal het Mozakoor wat kerstliedjes ten gehore brengen.  
Op de deur van de klas van uw zoon of dochter hangt een lijst waarop u aan 
kunt geven wat u gaat maken. Wilt u ook een bord, beker en bestek aan 
uw kind meegeven? 
Op donderdag 19 december vieren we het kerstfeest nog in het speellokaal 
met de kinderen, juffen en meesters. Daarna start om 15.00 uur de 
kerstvakantie voor alle kinderen. Dat betekent dus dat alle kinderen op 
vrijdag 20 december al vrij zijn.  
 
Optredens Mozakoor 
Het Mozakoor heeft afgelopen periode hard geoefend voor de komende drie kerstoptredens.  
We hebben er zin in!  
- vrijdag 13 december in het verpleeghuis Antonius tijdens schooltijd. 
- dinsdag 17 december om 16.50 uur in de hal van school bij de inloop van het kerstdiner  
  (Alle kinderkoorkinderen moeten dus al om 16.45 uur op school zijn!). 
- donderdag 19 december tijdens de twee kerstvieringen op school. 
 
Evaluatie grote pauzes 
Volgende week woensdag zullen alle leerlingmediatoren en overblijfmedewerkers na schooltijd bij 
elkaar komen om de pauzes te evalueren. Ze zullen met elkaar bespreken hoe de pauzes verlopen: 
Wat gaat er goed en wat kan er beter? Als we ons hier bewust van zijn, zullen de pauzes nóg 
gezelliger zijn. 
 
Het Speel Kasteel (Speel-o-theek) in de school. 
Hier kunnen ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar speelgoed lenen. Het is gratis. Voor meer 
informatie kunt u zich wenden tot juf Fatma. 
Belangrijk! : Volgende week is er geen Speel-o-theek i.v.m. de werkzaamheden in de Speel-o-
theek. 
 
Schoolbibliotheek 
Het is deze week (vrijdag) weer tijd om bibliotheekboeken uit de schoolbibliotheek 
te ruilen voor de groepen 1-4. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind haar/zijn boek bij 
zich heeft? 
 
Nieuwe taalles/ Introductieochtend  
‘’WMO-radar biedt ouders een taalcursus op maat”  
Ouders van CBS Mozaïek kunnen vanaf januari 2020 een taalcursus volgen op school onder 
schooltijd. In de afgelopen periode hebben al 30 ouders een taalcursus gevolgd.  
Wij willen nog meer ouders in de gelegenheid stellen om zo’n cursus te volgen. Het is twee keer per 
week, een ochtend of een middag. Aanmelden: Dit kan via juf Fatma, zij kan u hier meer over 
informeren. U kunt zich tot en met 19 december inschrijven.  
 
Informatieochtend : 
Dag: Maandag 
Datum: 16 december  

Tijd: 8.30-9.30 uur 
Gast: NT Docent 
Plaats: Ouderkamer 

https://pixabay.com/nl/vectors/meisje-boeken-school-lezen-leren-160172/


 

 

 
 
 
 

                              
 

Een extra schoolreisje naar De Speeldernis 
 
Op woensdag 18 december gaan de groepen 1 t/m 3 08.30-11.45 uur naar De Speeldernis Op 
donderdagmiddag 19 december gaan de groepen 5 t/m 8 van 12.30-14.45 uur hier naar toe. 
 
Welke ouders willen op woensdag 18 december mee gaan? 
We zijn op zoek naar ouders die woensdag mee willen gaan. Heeft u een zoon/dochter op de 
peuterspeelschool, dan vangt juf Christa hem/haar op totdat u terug bent. U kunt zich opgeven bij 
de eigen juf. We zijn rond 11.30 uur weer terug op school. 
 
Wat gaan we daar doen op 18 december? 

 De kinderen kunnen vrij spelen in het eerste gedeelte van de Speeldernis.  

 Schat zoeken en lekkers maken voor de vogels. 

 Looppotjes, verrekijkers en zoekkaarten te leen.  

 Kampvuur met een lekker soepje of winterdrankje (veiligheid staat voorop) 
 
Wat gaan we daar doen op 19 december? 

 De kinderen kunnen vrij spelen in het eerste gedeelte van de Speeldernis.  

 Kampvuur met een lekker soepje of winterdrankje (veiligheid staat voorop) 

 Lekkers maken voor de vogels. 

 Looppotjes, verrekijkers en zoekkaarten te leen.  

 Hoe kan je vuur maken met vuurstenen (dit wordt o.l.v. een medewerker van De Speeldernis 
gedaan). 

 
Het weer  
We adviseren wij om kinderen warme kleding en schoenen/laarzen aan te trekken die vies mag 
worden en evt. een extra setje kleding. 
Kinderen die het koud hebben kunnen onder begeleiding van volwassenen opwarmen in de 
binnenzaal. Bij regen zal het kampvuur in de sfeervolle tipitent plaatsvinden. Alleen bij bliksem 
of hevige storm zal het schoolreisje omwille van de veiligheid geannuleerd worden.  

                                                                                                                            

December  

do  12 8.30 De Vreedzame School Blok 3, in de ouderkamer 

vr  13 Schoolbiebboek ruil dag groep 1-4 
Het Kinderkoor zingt in Laurens 

za  14  

zo  15  

   

ma  16 8.45 uur introductie taallessen WMO Radar in de ouderkamer  

di  17 17.00 uur – 18.00 uur Kerstdiner op school 

wo  18 9.00 – 11.15 groep 1-3 naar de Speeldernis 

do  19 Kerstviering ‘s ochtends op school 
12.30 – 14.30 groep 5-8 naar de Speeldernis 
Om 15.00 uur start de kerstvakantie voor alle leerlingen 

vr  20 Alle leerlingen zijn deze dag al vrij!!!!!!!  

za  21 Kerstvakantie tot en met zondag 5 januari 2020 



 

 

 
 
 
 

 


