
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Mozamemo 6 december 2019 
 

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

   
 

Sinterklaas 
Gisteren vierden wij Sinterklaas op onze school. Met 
de hele school wachtten we Sinterklaas op, op het 
plein. We zongen liedjes om Sinterklaas te laten 
weten dat we klaar waren voor zijn aankomst en wat 
bleek?.. Sinterklaas en zijn Pieten hadden vannacht 
bij Adam uit groep 6 geslapen! Ze hadden heerlijk 
geslapen en een lekker Marokkaans ontbijt op. 
Eenmaal aangekomen op het plein, en na het zingen 

van een aantal liedjes, bezocht Sinterklaas samen met zijn Pieten eerst de groepen 1 t/m 4. De 
kinderen hebben mooie dingen laten horen en laten zien aan de Sint en natuurlijk allemaal een 
mooi cadeautje gekregen. Nadat de groepen 5 t/m 8 klaar waren met het Sintspel in de gymzaal, 
bezocht de Sint ook deze groepen nog even kort en kregen ook zij een mooi cadeautje.  
Alle ouders die deze dag hebben geholpen willen wij hartelijk bedanken! Wij kijken terug op een 
mooi Sinterklaasfeest.   
 

   
 

Kerstviering 
De Sint is nog maar net het land uit of de school wordt weer omgetoverd in 
kerstsferen. De komende twee weken staan in het teken van Kerstmis op 
CBS Mozaïek.  
Het kerstdiner is op dinsdagavond 17 december van 17.00 uur tot 18.00 
uur. Op de deur van de klas van uw zoon of dochter hangt een lijst waarop u 
aan kunt geven wat u gaat maken.  
Op donderdag 19 december vieren we het kerstfeest nog in alle klassen 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.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

December  

vr  6 Schoolbiebboek ruil dag groep 5-8 

za  7  

zo  8  

   

ma  9  

di  10  

wo  11  

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 1-4 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 

 

 


