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Oudejaarsavond 
Op oudejaarsavond wordt er weer vuurwerk afgestoken. In verband met veiligheid is het 
belangrijk dat kinderen een vuurwerkbril opzetten. De kinderen van groep 1-2 krijgen daarom 
allemaal een vuurwerkbril mee naar huis. 
 

Activiteiten in de kerstvakantie 
In de kerstvakantie worden allerlei activiteiten georganiseerd. In het 
Wereldmuseum vieren de buren in Superstraat Kerst. 
 
Donderdag 19 december is de laatste schooldag van 2019.  
Vanaf vrijdag 20 december hebben de leerlingen vakantie. 
Wij wensen hen samen met hun ouders een fijne Kerstdagen en een 
veilige Oudjaarsavond toe. 
We hopen iedereen weer op maandag 6 januari weer op school te zien. 

 
Onwijze moeders en de scholen in het zonnetje zetten! 
Ongeveer 7 jaar geleden hebben we het project “ Onwijze moeders” binnen de school  gehaald. 
Zoals het bij de meeste ouders van CBS Mozaïek al bekend is dat we eerst met de oude 
wijkagent Salomon zijn gestart met dit project. Daarna zijn we verder gegaan met de wijkagent 
Wilco Berenschot (is bekend met zijn krullen) en sinds anderhalf jaar bereiden we het project uit  
met de huidige wijkagent Marco Roedoe.  
Deze wijkagenten zijn  benaderd door de Stichting Waardering Erkenning Politie. 
Dit project staat in het teken samen werken aan veiligheid. 
Zij willen zo’n mooi project in het zonnetje zetten! Hiervoor hebben zij Onwijze Moeders 
uitgekozen. En dat willen samen met onze school en ouders/ kinderen vieren.  
 
U bent van harte WELKOM!!! 
Dag: Dinsdag 
Datum: 7 januari 2020 
Tijd: 14.45 uur 
Plaats: Op het voorplein van CBS Mozaïek  
 
Deelnemers (ouders) van dit  project krijgen op deze dag een 
medaille uitgereikt. 
 
 
 

                                                                                                                            

December  

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 



 

 

 
 
 
 

 


