
 

 

April- mei 
 
Studiedag 
Wij herinneren u eraan dat wij op 
woensdag 9 mei aanstaande een 
studiedag hebben. Deze studiedag 
was vanaf het begin van het 
schooljaar ingepland. De leerlingen 
zijn die dag vrij.  
 
Koningsdag 
We hadden met de Koningsspelen 
heerlijk weer! De kinderen startten in 
de eigen groep. Om 9 uur begonnen 
op het schoolplein de Koningsspelen. 
Er waren 16 verschillende (Oud 
Hollandse) spelletjes die de kinderen 
om de beurt konden kiezen zoals 
zaklopen, touwtjespringen, blikgooien,  
puzzelen. De kinderen hebben weer 
met veel plezier meegedaan.  
Tussen de middag hadden de 
kinderen in hun groep een 
Koningslunch. Voor de kinderen vanaf 
groep MB4 was er in de middag een 
trefbaltoernooi. 
 
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 
VERANTWOORDELIJKHEID: 
En speciaal voor het samen spelen op 
het plein en in de gymzaal. We 
hebben het volgende met elkaar 
afgesproken: 
Ik speel sportief en houd rekening met 

de ander 

Uiteraard moet hiervoor de spelregels 
duidelijk zijn en moeten we goed 
weten wie er mee doet.  
We zien dit in de pauzes heel vaak 
terug op het plein!  
 
Knutseltip 
De gouden Koets 

 
Benodigdheden 
Papieren bordje, goudverf, wc-rolletje, 
gekleurd papier, flessendopjes, karton 
en wat wol. 
 
Leerpleinen 
In de week na de meivakantie komen 
de meubels voor de Leerpleinen 
binnen. De Leerpleinen zijn extra 
werkplekken buiten de klas waar 
leerlingen in kleine groepjes aan 
diverse opdrachten of projecten 
kunnen werken. Zodra de meubels er 
zijn, gaan wij de plekken inrichten. Een 
deel van de kosten hebben wij als 
schenking gekregen van een stichting. 
Het andere deel willen wij op een 



 

creatieve manier bijeen brengen 
samen met de leerlingen. Het 
prijsbedrag van 100,- wat wij wonnen 
voor het versieren van het paasei 
wordt ook hiervoor gebruikt.  
U ontvangt nog een brief waarin wij 
vragen of u misschien een goed idee 
heeft voor ons op welke wijze wij met 
de kinderen iets kunnen organiseren. 
 
 
Datums om te noteren 
 
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 
 
Studiedag 
Vrijdag 20 juli 2018 
 
Zomervakantie 
Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 2 
september 2018 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
Directeur 


