
 

 

april 
 
Studiedag 
Dinsdag 3 april is een studiedag. De 
school is dan gesloten en de 
leerlingen zijn die dag vrij.  
 
Paasviering 
Op donderdag 29 maart vieren wij 
Pasen op school. De leerlingen starten 
de dag in hun eigen groep. 
Daarna gaan alle kinderen naar de 
gymzaal voor een muzikale 
Paasviering.  
De Paaslunch hebben de leerlingen in 
hun eigen groep.  
Deze Paasviering neemt ieder kind 
zelf iets lekkers mee voor de lunch. 
Per groep is met elkaar afgesproken 
hoe ze dit doen.  
 
Schoolfotograaf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op woensdag 4 en donderdag 5 april 
komt de schoolfotograaf. Wij hebben 
vanaf dit jaar een nieuwe fotograaf 
omdat onze ‘oude’ schoolfotograaf 
gestopt is. U heeft hierover vorige 
week informatie ontvangen.  
De planning ziet er als volgt uit: 
 
Woensdag 4 april 
8.45 BB1 individuele foto’s 
9.20 BB2 individuele foto’s 
9.45 BB3 individuele foto’s 
10.20 pauze 
10.35 MB1 individuele foto’s 
11.10 MB4 individuele foto’s 

11.30 MB3 individuele foto’s 
12.00 pauze 
12.30 Broertjes en zusjes binnen 
school 
14.00 Broertjes en zusjes buiten 
school  
 
Donderdag 5 april 
8.45 OB1 individuele foto’s 
9.20 OB2 individuele foto’s 
9.55 MB2 individuele foto’s 
10.20 pauze 
10.35 de Steentjes individuele foto’s 
11.00 OB3 individuele foto’s 
11.40 Groepsfoto’s: BB1, De 
Steentjes, OB1 
12.00 Pauze 
12.30 Vervolg groepsfoto’s:  OB2, 
OB3, MB1, MB2, MB3, MB4, BB2, 
BB3 
14.00 Broertjes en zusjes buiten 
school  
 
Ouderbijdrage 
In de brief over de paasviering, kon u 
lezen dat er helaas nog maar weinig 
ouders de ouderbijdrage betaald 
hebben voor dit schooljaar. Als MR 
oudergeleding willen wij daarom uw 
aandacht vragen hiervoor.  
Om allerlei activiteiten en festiviteiten 
voor onze kinderen te kunnen 
ondernemen, is er naast veel extra 
handen ook geld nodig. Vandaar dat 
uw ouderbijdrage hard nodig is. We 
gaan er van uit dat het geen onwil is, 
maar dat het er gewoon doorheen 
geglipt is of vergeten. Dat kan 
natuurlijk gebeuren.  
 
Wij willen u vragen om na 
te kijken of u al betaald 
heeft en zo niet, graag de 
ouderbijdrage voor dit 
schooljaar van  € 35,00 
alsnog over te maken. 
Zodat de ouderraad al 



 

die leuke dingen die ze elk jaar weer 
organiseren voor onze kinderen, 
kunnen blijven doen. 

Hoe kunt u betalen? U kunt het bedrag 
overmaken op rekeningnummer    
NL98 INGB 0005070095 t.n.v. 
Stichting Ouderraad Mozaïek, o.v.v. 
naam + groep van de leerling of als u 
contant wil betalen kunt u het bedrag 
bij de leerkracht van uw kind in een 
gesloten enveloppe o.v.v. naam + 
groep van de leerling afgeven.         
Wij hopen en rekenen op uw 
medewerking. 

Prijsuitreiking ‘Een ei hoort erbij’ 
We hebben heel spannend nieuws: 
Wij zijn als school uitgenodigd om a.s. 
donderdag om 16.00 uur naar de 
prijsuitreiking te komen op het 
middenplein van winkelcentrum 
Kerkelanden!  
Daar horen we of ons ei op de 1e, 2e of 
3e plaats is geëindigd. U en de 
leerlingen zijn natuurlijk van harte 
welkom om daar bij te zijn. 
Alle ouders en leerlingen nogmaals 
heel erg bedankt voor alle moeite die 
gedaan is met stemmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PBS 
Op het Mozaïek werken we met een 
drietal waarden waar we onze 
gedragsafspraken aan hebben 
gekoppeld, namelijk: 
VEILIGHEID, RESPECT, en 
VERANTWOORDELIJKHEID. 

Deze maand aandacht voor de waarde 
VEILIGHEID: 
Wanneer kunnen we ons veilig voelen 
op school?  
Dit hebben we met elkaar besproken. 
Het gaat over hoe we ons gedragen 
richting elkaar en hoe we met onze 
omgeving omgaan.  
Daarom hebben we de volgende 
afspraken gemaakt: 

1. Ik houd mijn handen en mijn 
voeten bij mezelf. 

2. Ik gebruik de spullen waarvoor 
ze bedoeld zijn. 

De kinderen van het Mozaïek kunnen 
dit erg goed. We zien bijvoorbeeld in 
de klassen dat de spullen van school 
netjes blijven, waardoor we ze goed 
kunnen gebruiken! 
 
 
 

 
 
 
 
 
BPS ouderavond 
Zoals u van ons gehoord heeft, kon de 
PBS ouderavond helaas niet doorgaan 
door te weinig aanmeldingen.  
Omdat wij denken dat de 
ouderavonden u als ouder echt iets te 
bieden hebben, zouden wij u willen 
vragen met ons mee te denken over 
een manier of een moment waarop het 
voor u als ouder eenvoudiger is om in 
de toekomst bij een ouderbijeenkomst 
te kunnen zijn.  
 
Wij zijn erg blij met iedere inbreng. Dat 
kan zowel een opmerking of idee zijn 
over de inhoud als over hoe of 
wanneer. U kunt uw inbreng mailen 
naar info@sbomozaiek.nl 
 



 

Knutselidee lente 
 

 

Benodigdheden: tekenpapier, 
plakkaatverf, tamponeerkwasten, 
schilderstape, restjes zwart papier, 
wattenbolletjes, lijm. 

Plak met schilderstape een hekje op 
het tekenpapier. Trek een horizonlijn 
boven het hek. Tamponeer de wei 
door verschillende kleuren groen en 
geel aan de kwast te doen. Niet 
mengen dus. 

Tamponneer de lucht op dezelfde 
manier met wit en blauw. Tamponneer 
bloemen in de wei. 

Verwijder dan het schilderstape. Doe 
dit nog als de verf nat is om scheuren 
van het papier te voorkomen. 

Maak van watjes het lijf van de 
schapen. Knip de koppen en pootjes 
uit zwart papier. Plak de schaapjes 
voor het hek. Teken met wit potlood 
het gezicht van het schaap. 
 

 
 
 
 
 
 

Datums om te noteren 
 
Paasviering 
Donderdag 29 maart 2018 
 
Goede vrijdag en Pasen 
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 
2018 
 
Studiedag 
Dinsdag 3 april 2018 
 
Meivakantie 
Maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 
mei 2018 
 
Studiedag  
Woensdag 9 mei 2018 
 
Hemelvaart 
Donderdag 10 mei 2018 t/m vrijdag 11 
mei 2018 
 
Pinksteren 
Maandag 21 mei 2018 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
Directeur 


