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PBS 
We hebben alle rapportgesprekken 

gehad en zijn al weer hard op weg 

naar de voorjaarsvakantie. Het gaat 

altijd weer snel zo’n schooljaar.  

Zo snel zien we ook de nieuwe 

leerlingen, die na de kerst gestart zijn 

op onze school, al goed meedoen met 

de afspraken en regels rondom 

veiligheid, respect en 

verantwoordelijkheid. Zij vinden snel 

hun plek.  

Wat is het mooi als je kinderen elkaar 

ziet helpen of troosten, heerlijk samen 

ziet spelen of kletsen, genieten van 

een Rots en Water-les. Of als er een 

nieuwe topper van de maand gekozen 

is en aan de Wall of Fame toegevoegd 

wordt. 

Wat fijn om te zien! En we doen dit 

allemaal met elkaar; kinderen, ouders 

en het team van ’t Mozaïek. 

Een groot compliment voor ons 

allemaal!   

 
 

Tekenkast en Techniekkast 
Het thema voor de tekenkast deze 
maand is Street-art.  
Voor de techniekkast is het thema 
Knexx. 

 
 
Juf Linda in de krant 
Er stond afgelopen week een interview 
met juf Linda in de Gooi- en 
Eemlander in de rubriek ‘Vrouw & 
Voetbal’.  
Linda voetbalde vanaf elf jaar oud bij 
Jong Oranje en bij het Nederlands 
elftal. Daar zijn wij als team en  
leerlingen heel erg trots op! Het artikel 
hangt bij de personeelsruimte. 
 
Een dag vol warmte en liefde 
Op 14 februari is het Valentijnsdag, de 
internationale dag waarop we de liefde 
vieren. 
Die dag kan iedereen een 
bloemengroet of een kaartje sturen 
aan diegene die hij\zij dankbaar is of 
op wie hij\zij bijzonder gesteld is of 
zelfs verliefd is.  
 
Op school is er een hoek ingericht 

rondom Valentijn. Iedereen mag elkaar 

dan een lief, leuk berichtje sturen of 

iets geven. 

Wat leuk zal het zijn voor uw kind, als 

u iets leuks of liefs opschrijft en de 

brief wordt bezorgd! 

Op school liggen de brieven en 

pennen klaar. Even schrijven en in de 

brievenbus, dan zorgen wij dat het bij 

uw kind terecht komt op 14 februari. 
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Mijn kind wordt snel boos 
en gefrustreerd, hoe ga ik 
hiermee om? 
Wij kregen via de e-mail 
van Centrum Jeugd en gezin deze 
vraag met antwoorden en handige tips 
voor ouders. Bij deze maandbrief 
ontvangt u de bijlage met korte 
informatie. 
Op www.cjghilversum.nl staat het 
gehele artikel met informatie over 
weerbaarheid en praktische tips voor 
ouders.  
 
In de bibliotheek Hilversum is de 
gehele maand februari een thematafel 
met informatie over dit thema voor 
ouders. Ook kunnen ouders boeken 
lenen over dit thema.  
 
Elke woensdagmiddag van 13.00- 
15.00 uur is er ook een 
jeugdconsulente aanwezig om met 
ouders in gesprek te gaan.  
 
5 gelijke dagen model 
Er is door de ouders gestemd voor of 
tegen het 5-gelijke dagen-model. De 
stemmen worden geteld en de MR zal 
binnenkort de ouders informeren. 
 
Leerspelletje 
Waar ben ik? 
Je neemt een stad, plaats/plek of land 
in gedachten. Stel je voor dat je op die 
plek bent. De andere spelers mogen 
vragen stellen. Ze mogen alleen 
vragen naar de dingen die jij op de 
plek ziet of voelt. Bijvoorbeeld: ‘Is het 
daar warm?’ Op de vragen mag je 
alleen met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. 
Wie ontdekt het eerste waar je bent? 
 
 
 

 
Datums om te noteren 
Voorjaarsvakantie 
Vanaf 18 februari tot en met zondag 
26 februari 
 
Pasen 
14 april tot en met 17 april 
 
Meivakantie 
22 april t/m 7 mei 2017 
 
Hemelvaart 
25 mei t/m 28 mei 2017 
 
Pinksteren 
3 juni t/m 5 juni 2017 
 
Zomervakantie 
22 juli t/m 3 september 2017 
 
Studiedagen 
Donderdag 16 maart 2017 
Dinsdag 11 april 2017 
 
 

http://www.cjghilversum.nl/

