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Groepen volgend schooljaar 
Wij starten aankomend schooljaar met 
10 groepen. Hieronder ziet u de 
groepen met de leerkrachten.  
De Steentjes Marianne en Stephanie 
OB1 Angela, Kelly, Engelien 
OB2 Melanie, Gerda, Yvonne, 

Bertine 
MB1 Amy 
MB2 Milou 
MB3 Denise 
MB4 André en Nathalie 
BB1 Linda 
BB2 Marlies en Marloes 
BB3 Mirjam 
Bertine zal de vaste 
invaller zijn bij ziekte en 
vervanging. 
 
Wennen in de nieuwe groep 
Donderdag 19 juli kunnen de kinderen 
’s morgens onder schooltijd naar hun 
nieuwe groep en groepsleerkracht(en) 
om te kennismaken. 
 
Vakantierooster 
Bij deze maandbrief ontvangt u het 
vakantierooster met de studiedagen 
voor aankomend jaar. 
 
Musical  
De laatste voorbereidingen voor de 
musical zijn in volle gang. De kinderen 
zijn nog druk aan het oefenen en 
hebben er veel zin in. Op 17 juli is de 
voorstelling. ’s Morgens de Generale 
Repetitie voor de leerlingen en ’s 
avonds de première voor de ouders. 
 
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 respect: 
In de zomervakantie gaat iedereen 
vast veel spelen met veel 
kinderen.  
We willen graag dat het leuk en 
gezellig verloopt. Daarom zijn de 
volgende afspraken die we met 
elkaar hebben gemaakt heel erg 
handig: 
 
1. Ik help de ander 
2. Ik ben aardig voor andere 

kinderen 
3. Ik houd rekening met het spel 

van anderen 
 

 
‘Hoe ga ik om met risicovol 
buitenspelen?’  
Van de organisatie Jeugd en gezin 
kregen wij informatie voor ouders over 
buitenspelen.  
 
Het is lekker weer en de 
schoolvakantie staat voor de 
deur: Dat betekent voor 
kinderen heerlijk buiten 
spelen en ravotten!   
Buitenspelen betekent soms 
ook risicovol spelen zoals: 
skaten, in bomen klimmen, stoeien, 
een hut bouwen met hamers en 
spijkers en op ontdekkingstocht langs 
de slootkant. Het zijn allemaal dingen 
die kinderen enorm leuk vinden. 
Risicovol spelen is spannend, 
uitdagend en avontuurlijk. Je kind 
verlegt zijn grenzen en leert zijn angst 
overwinnen. Bovendien zijn ze trots, 
als ze iets hebben gedaan wat ze 
eerst niet durfden. Risicovol spelen 
vergroot het zelfvertrouwen, de 
zelfredzaamheid en het 



 

doorzettingsvermogen van je kind. 
Bovendien vergroot het de sociale 
vaardigheden.  

Hoe ga je als ouder om met risicovol 
buitenspelen? Je wilt als ouder 
voorkomen dat je kind in een 
gevaarlijke situatie terechtkomt. Maar 
je kunt ook té voorzichtig zijn. 
Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. 
Als ouder bepaal je wanneer en in 
hoeverre jij je kinderen loslaat. 
Belangrijk hierbij is dat je luistert naar 
je eigen gevoel. Je weet zelf het beste 
wat jouw kind aan kan. Het ene kind is 
heel voorzichtig, het andere kind ziet 
totaal nergens gevaar in. Dit kun jij als 
ouder het beste inschatten.  
Probeer een goede balans te vinden 
tussen vrijheid geven en beschermen. 
Dat kun je gewoon uitproberen en 
opbouwen. Kijk bij risicovol spelen 
naar wat je kind leuk vindt en wat het 
al kan.  

Natuurlijk moet je je kind tegen te 
grote risico’s beschermen, maar een 
bult of een schaafwond is vaak 
helemaal niet erg. Je kunt ingrijpen als 
je bang bent dat je kind zich zal 
bezeren. Maar leg dan uit waarom je 
dat doet. Zo kan je kind ervan leren.   

Concrete afspraken maken voor 
wanneer je kind uit jouw zicht buiten 
speelt, is handig. Een aantal afspraken 
waar je aan kunt denken: 
Vanaf de leeftijd van 4 a 5 jaar kun je 
met de meeste kinderen goed 
afspraken maken over buitenspelen. 
Bijvoorbeeld dat ze op de stoep 
moeten blijven, of dat ze naar een 
bepaalde speeltuin om de hoek 
mogen.  
Naarmate je kind ouder wordt, kun je 
meer afspraken maken. Bijvoorbeeld 
over hoe laat ze thuis moeten zijn. Je 

kunt ook afspreken dat je kind zich om 
de zoveel tijd thuis even meldt. Een 
belangrijke basisregel die je met 
kinderen van alle leeftijd kunt 
afspreken is dat ze nooit zonder 
toestemming van jou met iemand 
anders mee mogen gaan. 
Kinderen kunnen geleidelijk aan leren 
om goed met afspraken om te gaan. 
Ouders moeten op hun beurt 
geleidelijk aan leren om hun kind wat 
los te laten. Geef ze een beetje 
verantwoordelijkheid en vertrouwen. 
Je zult je verbazen over hoeveel 
verantwoordelijkheid jouw kind al aan 
kan!  
En onthoud wat jouw kind betreft: ‘the 
best days end in dirty clothes!’.  

Voor meer tips en informatie over 
risicovol spelen kun je terecht op de 
website Risicovol-spelen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
Sparen voor de leerpleinen 
Zoals u weet hebben wij hele mooie 
leerpleinen in de gangen gebouwd dit 
schooljaar. 
Deze kostten € 30.000,-. Daarvan 
hebben wij € 28.000,- gekregen van 
de steunstichting. 
 
€ 2.000,- moeten we als school 
terugbetalen. 
 
Wij zijn druk bezig met het maken van 
mooie dingen om daarvoor te sparen. 
De eerste prachtige sleutelhangers 
zijn al verkocht voor 1 euro. 
 

https://www.veiligheid.nl/risicovolspelen


 

Voor het kantoor van meester Peter 
kunt u ze komen bewonderen. 
Daar zal ook komen te hangen 
hoeveel geld we al hebben gespaard! 
 
In het nieuwe schooljaar komt er een 
heel gezellig zomerfeest om de rest 
van dit bedrag bij elkaar te krijgen. 
 

 
 
Knutseltip 

Met wc-rolletjes, verf, zwarte stift, 
wat wol (en eventueel een 
perforator) maak je samen met je 
kind deze vrolijke octopusjes om (in 
de badkamer) op te hangen. 
 
Foto’s en film 
Volgende week ontvangt u van ons 
een formulier i.v.m. het actueel 
houden van uw e-mailadres, 
telefoonnummer en woonadres.  
 
Tevens vragen wij naar uw privacy- 
wensen voor het maken van foto’s of 
filmopnames van uw kind(eren.  
 
Graag ontvangen wij het formulier voor 
de vakantie van u terug zodat wij 
vanaf de start van het nieuwe 
schooljaar hier rekening mee kunnen 
houden. 
 

 

 

 

Datums om te noteren 
Studiedag 
Vrijdag 20 juli 2018 
 
Zomervakantie 
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag  
2 september 2018 
 
Start nieuwe schooljaar 
Maandag 3 september 2018 
 
 
Wij wensen alle kinderen en hun 
familie een hele fijne zomervakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 

 


