
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Mozamemo 14 februari 2020  
 

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

   
Bezoek Belasting & Douane museum 
Vorige week woensdag is groep 6 op bezoek geweest in het Belasting & Douane museum. 
Dit was een hele leuke én leerzame activiteit over belastingen. De kinderen weten nu wat 
belasting is en waarom we eigenlijk belasting moeten betalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
              De kinderen maakten een speurtocht.   De kinderen mochten even ministers zijn 
        en al het geld uit de ‘schatkist’ verdelen. 

 

Streetdancetoernooi 
Woensdag heeft onze dansgroep met het 
streetdancetoernooi meegedaan. Ze hebben 
opgetreden voor een zaal met wel 400 mensen. 
Het was spannend maar wel heel leuk om mee te 
doen! 

 

Ouderkamer belangrijke data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dinsdag 18 februari om 13.00 uur: Afsluiting 
thema huiselijk geweld. 
Donderdag 20 februari om 8.30 uur: Voorlichting 
Taaltraject vanuit Alsare (thema Taal en Onderwijs). 
 

Afgelopen maandag was er in de ouderkamer 

een informatiebijeenkomst  over de pilot 

grofvuil in de wijk. Bianca en Nasr, gemeente 

Rotterdam, vertelden aan de ouders dat deze 

aangekondigde pilot start op woensdag 4 

maart. De bewoners kunnen hun grofvuil, wit-

en bruingoed (koelkasten en dergelijke) op 

woensdagochtend tot 11:00 uur buiten zetten. 

Met het ingaan van de pilot wordt er geen 

grofvuil meer opgehaald op andere dagen 

van de week. Ook via 14010 wordt alleen de 

woensdag aangegeven als ophaaldag.  



 

 

 
 
 
 

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen zoals ’valt mijn straat ook hieronder?’ Kom dan 

naar de kraampjesdag op woensdag 4 maart vanaf 12.00 uur op het Jaap Valkhoffplein 5 

(het voorplein van onze school). Iedereen, zowel ouders van CBS Mozaïek als de 

buurtbewoners zijn van harte welkom! Nasr, Bianca, Petra en Fatma zullen die dag bij de 

kraam staan. 

Voor meer informatie kunt u bij juf Fatma terecht. 

 

Februari 2020 
do  13 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

vr  14 Roostervrije dag, alle leerlingen zijn vrij  

za  15  

zo  16  

ma  17 Rapportgesprekken groep 7 

di  18 Rapportgesprekken groep 7 

wo  19 12.30 Voorleesactiviteit in de Speelotheek   

do  20 Rapportgesprekken groep 1 t/m 6 en 8. 
Groep 7: Belasting en douane museum 9.30 – 11.30  
8.30 uur Voorlichting ouders Taaltraject Alsare 

vr  21 Schoolbiebboeken ruilen groep 1-4 
Groep 8: Belasting en douane museum 9.30 – 11.30 

za 22 Start van de voorjaarsvakantie tot en met zondag 1 maart 2020 
  


