
 

 

Maandbericht december 
 
Kerstviering 
Onze school is met hulp van de 
ouders weer prachtig versierd in 
Kerstsfeer.  
 
Op donderdag 20 december vieren wij 
op Het Mozaïek Kerst. In de ochtend 
wordt het kerstverhaal gelezen en 
worden er gezamenlijk liedjes 
gezongen in de gymzaal. De groep De 
Steentjes heeft een kerstlunch. De 
andere groepen hebben ’s avonds in 
de eigen klas van 17.45 tot 19.00 uur 
een kerstbuffet. Alle kinderen nemen 
zelf iets mee. De leerkracht zal u hier 
nog over informeren. De ouders 
nodigen wij tijdens het kerstbuffet uit 
voor een drankje en eventueel een 
hapje in ons kerstcafé.  
 
Werkzaamheden aan de 
drinkwaterleiding 
Vanaf deze week tot eind mei start de 
gemeente met werkzaamheden i.v.m. 
het vervangen van de waterleidingen 
in de Wirixstraat. U kunt hier met 
brengen of halen hinder door 
ondervinden. 
 
Beschermde bomen 
Wist u dat wij op ons schoolterrein 
meerdere beschermde bomen hebben 
staan, zoals bijvoorbeeld de Krimlinde, 
Tamme kastanjeboom en 
Zilveresdoorn? Het college van B&W 
heeft een lijst opgesteld met 157 
soorten bomen.  

Deze bomen zijn 
beschermd en mogen 
niet zonder vergunning 
worden gekapt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gymdocent Tjeerd stopt op het 
Mozaïek 
 
Onze vakleerkracht gym heeft na ruim 
10 jaar ontslag genomen op het 
Mozaïek. Hij is verhuisd naar Loenen 
op de Veluwe en helaas bleek de 
reistijd naar Hilversum te veel. Hij 
komt volgende week nog afscheid 
nemen van de leerlingen.  
Wij zijn druk op zoek naar een 
vervanger voor Tjeerd. Tot die tijd 
krijgen alle klassen 1 keer per week 
gymles van Jelmer en doen zij 1 keer 
per week een extra buiten- of 
binnenspel met de eigen leerkracht. 
Zodra wij iemand gevonden hebben, 
zullen wij hem of haar aan u 
voorstellen. 
 
Foto’s nemen /filmen 
Graag willen wij uw aandacht vragen 
voor het nemen van foto’s of filmpjes 
en het delen daarvan. Met de 
Sinterklaasviering zijn foto’s genomen 
en filmpjes gemaakt. Deze zijn ook 
gedeeld op social media. Houdt u er 
alstublieft rekening mee dat niet alle 
ouders willen dat er foto’s/filmpjes van 
hun kind op internet komen. 
 
Teken en Techniekkast 
Tekenkast: Kerst 
Techniekkast: Knikkerbanen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knutseltip 
Kerstkrans 
Materiaal: 
Rood papier, groen papier en iets 
donkerder groen papier.Karton van 
bijvoorbeeld een verpakking van 
Cereals. 
Lijm en lint. 
 
Laat de kinderen meerdere malen een 
hand overtrekken op licht en 
donkerdergroen papier.  
Teken met behulp van een bord en 
een schaaltje de krans op een stuk 
karton en knip de krans uit.  
 
Knip de handen uit en plak ze op de 
krans. Knip uit een rood vel de besjes 
en plak ze erop.  
 
Een leuk lint aan de bovenkant en 
klaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datums om te noteren  
Kerstviering 
Donderdag 20 december  
 
Kerstvakantie 
Zaterdag 22 december 2018 t/m 
zondag 6 januari 2019 
 
Studiedagen, de leerlingen zijn vrij 
Vrijdag 25 januari 2019 
Maandag 11 februari 2019 
 
Alvast een hele fijne kerstvakantie 
gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans 
Directeur 
 
 
 
 

 
 
 


