
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mozamemo 07 februari 2020   

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

   
Groep 7 

Alle leerlingen van groep 7 krijgen thuis een uitnodiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG). Het CJG volgt hun ontwikkeling en onderzoekt hoe het gaat met hun gezondheid. De 

kinderen worden gewogen en gemeten, de ogen en oren worden getest en u kunt vragen stellen 

aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Zit uw kind niet groep 7, kunt u altijd een afspraak 

maken als u dit wilt. 

 

Taakspel 

Dit schooljaar zijn de groepen 1-2 A en 4 begonnen met Taakspel. Het doel van Taakspel is het 

bevorderen van gewenst gedrag: samenwerking, de leerlingen geven elkaar bijvoorbeeld 

complimenten. 

Afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 1-2 A en 4 met Taakspel gewerkt. En hebben 

hiervoor een beloning verdiend. Dat werd spelen aan de Heemraadsingel. Daarom gingen wij 

afgelopen dinsdag naar de Heemraadsingel. We hebben genoten. 

  

De kinderboerderij 

Dinsdag 11 februari gaan de leerlingen uit groep 4 naar de Kinderboerderij De Bokkesprong. Wij 

zijn in de middag dus niet op school. Wij hopen voor de bel terug te zijn.  Wilt u mee? Geef dit dan 

aan bij juffrouw Tulin. 

Rapporten voor groep 1 t/m 6 en 8. 

Op donderdag 20 februari zijn de eerste rapportgesprekken van dit 
schooljaar. Uw zoon/dochter heeft gisteren een brief mee gekregen waarin 
u kunt aangeven of u op de middag of avond wilt komen. Uiterlijk 
aanstaande maandag, 10 februari 2020, deze briefjes inleveren bij de 
groepsleerkracht van uw zoon/dochter.  

 
 



 
 

 
 
 
 

Schaatsen groep 6-8 
Aanstaande dinsdag gaan groep 6, 7 en 8 onder schooltijd schaatsen bij Schaatsbaan Rotterdam. 
Het is belangrijk dat uw kind handschoenen bij zich heeft. Als uw zoon/dochter geen 

handschoenen bij zich heeft, blijft hij/zij op school en dat zou jammer zijn. 
 
Ouderkamer belangrijke data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Maandag 10 februari om 8.30 uur: Ouderbijeenkomst over 
grof vuil in de wijk. Gasten: Nasr en Bianca. 
Vanuit de Gemeente Rotterdam komen Nasr en Bianca naar 
onze school om met ouders in gesprek te gaan over een 
Grofvuilproef in de wijk. U heeft hier afgelopen week een mail 
over gehad via Mijn Schoolinfo. Uw input is belangrijk! 
                                                                                                                                                                                                                                                        

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). 

Voor meer informatie kunt u bij juf Fatma terecht. 

Februari 2020 

do  6 8.45 Themavoorlichting CJG 
Geen gym 

vr  7 Groep 8: workshop Designcollege 12.30 – 14.30 
Schoolbiebboeken ruilen groep 5-8 

za  8  

zo  9  

ma  10 8.30 uur Ouderbijeenkomst grofvuilproef Pupillenbuurt 

di  11 Groep 4: Kinderboerderij De Bokkesprong  
Groep 8: bezoek aan MAVO Centraal 9.00 – 11.00 uur  
Schaatsen groep 6 t/m 8 12.30 – 15.00 uur. 

wo  12  

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 
  


