
 

 

Maandbericht juni 
 
Geboren 
Mieke heeft op 5 juni een prachtige 
zoon gekregen. Hij heet Nout. Het 
gaat goed met Mieke en Nout. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep cadeautjes voor PBS 
beloningen 
Wij zijn voor de PBS-beloningen op 
zoek naar cadeautjes. 
Heeft u misschien nog iets liggen wat 
uw kinderen niet (meer) gebruiken en 
wat leuk is om als PBS beloning te 
geven aan onze leerlingen? 
Graag vullen wij daarmee onze 
voorraad beloningen weer aan.  
U kunt de cadeautjes bij de leerkracht 
van uw kind afgeven. Alvast heel erg 
bedankt. 
 
Linda 
Zoals u misschien al gehoord heeft, is 
Linda, leerkracht van groep BB1, 
geopereerd aan haar knie. Zij is weer 
aan het herstellen en aan het 
revalideren van de operatie. Als het 
goed gaat met haar herstel dan is zij 
er volgende week weer. 
 
Bosuitjes 
In de komende twee weken zullen alle 
groepen voor natuuronderwijs naar 
buiten gaan voor activiteiten in de 
natuur.  
Met deze ‘Bos-uitjes’ gaan de 
onderbouwgroepen op het schoolplein 
of op de hei de natuur onderzoeken en 
ervaren. 
 

 
De midden- en bovenbouwgroepen 
gaan voor hun onderzoek naar de hei  
en/of het bos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Save the date 
Op dinsdag 10 september is de 
Kennismakingsmiddag. Vanaf 14.00 
uur bent u van harte welkom met uw 
kinderen bij de Erfgooiersspeeltuin.  
Op deze middag kunt u kennis maken 
met de nieuwe leerkracht(en) van uw 
kind(eren) en met de andere 
ouders.van uw kind.  
Ondertussen kunnen de kinderen zich 
vermaken in de speeltuin. Broertjes en 
zusjes zijn ook van harte welkom.  
 

 
 
Leerlingenraadvergadering 
Afgelopen woensdag was er een 
Leerlingenraadvergadering.  
Op de agenda stonden de evaluatie 
van activiteiten die geweest zijn zoals 
de sponsorloop en het Lente event. 
De sponsorloop vonden de leerlingen 
heel leuk om te doen maar wel 
vermoeiend. Ze vonden het een goed 
doel. Zoals een leerling zei: ‘Ik vond 



 

het wel een goed idee, rennen voor 
geld, maar we moeten het niet te vaak 
doen’. 
Over het lente event waren ze heel 
enthousiast. Zoals een leerling 
vertelde: ‘ Het was leuk, ook de bingo 
ook al heb ik niets gewonnen. De 
oppas was er en die heeft lekker zitten 
kletsen. De stormbaan was het leukst, 
ook in de pauzes’.  
 
Er werd besproken dat er bordjes op 
het schoolplein komen met ‘verboden 
voor honden’ omdat er regelmatig 
hondenpoep op het plein ligt. 
 
‘Mozaïek got talent’ vinden ze erg 
leuk. ‘Je eigen talent laten zien in 
plaats van een musical lijkt me het 
leukst. Een musical kan ook niet leuk 
zijn, want misschien krijg ik een rol die 
ik niet wil’. Er kwamen ook goede 
ideeën: ‘Net als bij Voice Kids moeten 
er ook stoelen komen die omdraaien’. 
 
Actie Dierenliefde Winkelcentrum 
Kerkelanden 
We doen weer mee met een actie van 
Winkelcentrum Kerkelanden!  
De vorige keer hebben de kinderen 
van onze school een groot 
paasei beschilderd. Dit 
keer gaan de kinderen een 
groot huisdier beschilderen. 
Volgende week wordt het 
beeld naar het Mozaïek 
gebracht. 

 
Schoolreisjes 
De bovenbouwgroepen zijn 
naar de Efteling en de 
Biezem geweest. Ze 
hebben het heel fijn 
gehad. 

 
 
 

De groep de Steentjes gaat  
binnenkort naar de Erfgooiers 
speeltuin op schoolreisje.  
De onderbouwgroepen gaan naar Oud 
Valkeveen en de middenbouwgroepen 
naar de Linneushof. 
 
Knutseltip voor midden/ of 
bovenbouw 
‘Handschaaltje’ voor bijvoorbeeld 
paperclips 
 

 

Benodigdheden: 
Boetseerklei 
Verf 
Deegroller of ronde houten stok 
Spatel, satéprikker, bot mesje 
 
Maak van de klei een platte plak met 
behulp van bijv. een deegroller. Teken 
met bijv. een satéprikker je hand over. 
‘Snij’ deze uit met een spatel/ 
satéprikker/ broodmesje. Teken de 
vingers en versier de hand. Probeer 
de buitenkanten ietsje omhoog te 
duwen zodat het een schaaltje wordt. 
Laat het goed drogen (minstens 24 
uur). Schilder je schaaltje in de kleur 
die je mooi vindt. Eventueel kan je je 
schaaltje een laagje lak geven. 
 

 

 



 

 
Datums om te noteren  
 
Studiedagen en dagen geen 
les 
Maandag 24 juni 2019 
Vrijdag 12 juli 2019 
 
2e Pinksterdag 
Maandag 10 juni 
 
Studiedagen 
Maandag 24 juni 2019 
Vrijdag 12 juli 2019 
 
Zomervakantie 
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 
augustus 2019 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Mozaïek, 
Birgitte Plasmans, directeur 
 
 

 
 


